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POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT
Es fa constar que el present document conté informació fruit de l'estudi i experiència d'aquesta
firma de consultoria. En conseqüència la informació i conclusions que en el mateix s'inclouen
hauran de ser utilitzades exclusivament al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, sense que la
mateixa pugui ser objecte d'aplicació a altres supòsits ni de difusió a tercers sense prèvia
autorització de Consultors de Gestió Pública.

NOTA D’AGRAÏMENT
Els consultors volen agrair la col·laboració de tots els empleats públics que han intervingut en el
procés d'elaboració d'aquest document, especialment totes les persones que han estat
entrevistades, tant en la seva disposició i disponibilitat a l'hora de realitzar les entrevistes com a
l'hora de facilitar la documentació sol·licitada.
Igualment agrair la col·laboració rebuda per part dels membres de la Junta de Govern, dels Caps
d’Àrea i habilitats estatals, dels integrants de l’equip que formen part del Departament de
Recursos Humans i responsables dels diferents serveis i/o unitats i dels representants sindicals
doncs sense la seva col·laboració i disposició, aquest treball no hagués estat possible.

EQUIP DE TREBALL
L’equip de consultors que ha participat en l’elaboració d’aquest informe han estat Manuel
Fernández Martos, com a Cap de Projecte, i els consultors Galceran Orriols Roig, Ariana Cendón
Barneto i Marc Vilar Navarro, els quals han comptat amb la col·laboració d’altres membres de la
firma en les fases d’anàlisi i tractament de la informació i amb l’Haizea Corpa Burguillo com a
suport jurídic especialitzat.
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3
INTRODUCCIÓ

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha engegat un projecte que engloba diverses mesures que
tenen l’objectiu de garantir no només la millora de l’eficàcia i l’eficiència del seu personal sinó la
cerca de l’excel·lència en la gestió i la millora dels serveis que es presten als ciutadans.
En aquest sentit, s’ha encarregat a Consultors de Gestió Pública la tasca de col·laborar amb la
institució en el procés d’analitzar i diagnosticar l’actual sistema organitzatiu i de RRHH i, d’acord
amb aquest, revisar i presentar propostes de millora de l’actual estructura organitzativa i del
sistema de catalogació de llocs de treball.
La primera fase d’aquest projecte comporta analitzar i revisar la situació actual organitzativa i
dels recursos humans i presentar una proposta de millora de l’estructura de l’organització.
Aquest document, en concret, conté:
a)

Una anàlisi i diagnosi del sistema de Recursos Humans i de l’estructura organitzativa del
Consell Comarcal com a referent per a elaborar la proposta de nou organigrma.

b)

La proposta d'un nou organigrama pel Consell Comarcal i el corresponent manual
d’estructura organitzativa.
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PROCÉS DE TREBALL

L’elaboració del present document ha necessitat de l’execució de les activitats que es relacionen
a continuació:

Recollida d'informació i anàlisi de la documentació rebuda
Amb posterioritat a la celebració de diverses reunions preliminars celebrades els dies 24 de gener
de 2017, i el 25 d’abril de 2017, s'ha dut a terme la recopilació de la documentació rellevant per
a l'execució dels treballs. En aquest sentit s'ha recollit la documentació relacionada amb els
aspectes normatius, organitzatius i de gestió necessaris per a un correcte enfocament de la
proposta a realitzar. En particular, s'han recopilat i analitzat els documents recollits en la següent
taula, amb l'objectiu de disposar de dades sobre l'estat actual del sistema de Recursos Humans
i de l'estructura organitzativa de la institució i sobre les regles pràctiques del seu funcionament.
Entre d’altres, s’ha analitzat la següent documentació:

DOCUMENTACIÓ APORTADA PER LA INSTITUCIÓ I ANALITZADA PER A
L'ELABORACIÓ D'AQUEST DOCUMENT
NOM DEL DOCUMENT
Organigrama
Plantilla 2018 CCAE

PLANTILLA DE PERSONAL

Relació de Llocs de Treball CCAE
RLT
Llistat Empleats Públics CCAE

CONTINGUT
Organigrama actual del Consell Comarcal.
Plantilla de personal del Consell Comarcal per a l’any
2018.
Plantilla de personal del Consell Comarcal per a l’any
2017.
Relació de Llocs de Treball del Consell Comarcal per a
l’any 2016.
Relació de Llocs de Treball del Consell Comarcal.
Llistat dels treballadors/es que presten servei al CCAE on
s’inclouen els funcionaris de programa.
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Reunió de presentació d’inici dels treballs a la representació sindical
L’1 d’agost de 2017 els consultors desplaçats a la seu del Consell Comarcal van explicar a la
representació sindical la metodologia a utilitzar, possible calendari i fases del projecte.
Es va aprofitar la reunió per lliurar i explicar el contingut de la circular informativa i els models de
qüestionaris a ser complimentats tant pels llocs de comandament com pels llocs base.
El 13 de febrer de 2018 es va mantenir una nova reunió amb la representació sindical per tal de
fer esment dels canvis introduïts en els qüestionaris d’acord amb les peticions de major claredat
en determinats aspectes del mateix i a clarificar el calendari d’actuacions posterior.
Un cop aclarits aquests aspectes s’obre un període de repartiment, complementació, recollida i
anàlisi dels qüestionaris.
Realització d’entrevistes
Durant els dies 10 i 11 de maig els consultors desplaçats a la seu del Consell Comarcal van dur
a terme una sèrie d'entrevistes i/o reunions amb la Gerència, Responsables de les diferents àrees
de la Institució i amb la representació sindical a fi de contrastar la informació documental
analitzada, demanar els seus punts de vista i opinions respecte a com s'organitza la institució i
cadascuna de les seves Àrees de forma més concreta, quines són les funcions i comeses que
es desenvolupen, etc.
S’han realitzat les següents entrevistes i o reunions:
NOM

CÀRREC / ÀMBIT

DATA REUNIÓ

Rosa Guixé

BENESTAR SOCIAL

10-5-2018

Montse Sánchez

BENESTAR SOCIAL: SBAS LITORAL

10-5-2018

Carme Ortega

BENESTAR SOCIAL: SECCIÓ 1

10-5-2018

Glòria Pla

BENESTAR SOCIAL: SECCIÓ 2

10-5-2018

Cristina Cantarero

BENESTAR SOCIAL: SECCIÓ 3

11-5-2018

Imma Quintana

BENESTAR SOCIAL: SECCIÓ 4

11-5-2018

Sabina Moreno

BENESTAR SOCIAL: SBAS INTERIOR

11-5-2018

Laura Vinagre

RECURSOS HUMANS

10-5-2018

Trini Bonaterra

URBANISME I ASSISTÈNCIA TÈCNICA

10-5-2018

Carme Capallera

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

10-5-2018
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M. Teresa Genís

ENSENYAMENT I CULTURA

10-5-2018

Joan Salellas

ESPORTS I JOVENTUT

10-5-2018

Helena Valent

MEDI AMBIENT

11-5-2018

Ester Tomar

HABITATGE

11-5-2018

Francisco L. Muñoz

SECRETARI GENERAL

11-5-2018

Josep M. Marcé

GERÈNCIA

11-5-2018

REPRESENTANTS TREBALLADORS

11-5-2018

1.- ANÀLISI I DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ ACTUAL

1.1.- EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ

La comarca de l’Alt Empordà es troba circumscrit a la província de Girona, i té un territori de
1.357,5 km2 i una densitat de població de 102,9 habitants per km2.
Respecte a la demografia de la comarca, destaca un fort creixement de prop del 40% (gràfic 1)
del seu padró des de l’any 2000 fins 2010, el que ha implicat, sens dubte, un important augment
en les demandes de serveis per part de la ciutadania. A partir d’aquesta darrera data la població
censada s’ha mantingut estable.
Gràfic 1. Evolució del padró municipal d’habitants. Alt Empordà, 2000-2017.
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Font: Padró Municipal d’habitants de l’IDESCAT

Segons el Padró Municipal d’habitants que publica l’Idescat, la comarca de l’Alt Empordà té a
data de 2017, un total de 139.705 habitants i un número de naixements a l’any 2016 de 1.245.

Any
Nº habitants

2011

2012

2013

140.428 141.517 141.351

2014

2015

2016

2017

140.214

139.838

140.118

139.705

Font: Padró Municipal d’habitants de l’IDESCAT

Respecte a la distribució de la seva població en grups d’edat, el patró és molt semblant al del
global de la població catalana, destacant les franges entre 30 a 54 anys d’edat, que suposen
pràcticament el 40% del total de la població de la comarca.
A partir d’aquesta franja, trobem una disminució brusca de població, observant un petit repunt en
les franges de 5 a 9 anys tant en homes com en dones. La franja de menys edat, de 0 a 4 anys,
suposa un 5,3% de la població total de la comarca mentre que la de més edat, de més de 85
anys, suposa un 2,7% de la població total. Paral·lelament, és interessant tenir en compte que la
població per sobre dels 65 anys representa el 18,73% del total de la comarca, mentre que les
persones menors de 18 anys en són el 21,24%.
Gràfic 2. Piràmide de població. Alt Empordà, 2016.
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Font: Padró Municipal d’habitants de l’IDESCAT

A més a més d’aquest aspecte poblacional cal afegir que els Consells Comarcals gestionen una
sèrie de competències i serveis exercides per delegació d’altres nivells de govern i administració,
vinculades sovint a subvencions provinents d’ens supralocals.
Aquesta realitat té una afectació en l’estructura de llocs de treball de la institució, ja que
l’existència de programes de durada determinada condicionats per subvencions externes
comporta l’existència un nombre considerable de llocs de treball fora de la plantilla, trobant-s’hi
sovint figures com els funcionaris per programes.
És per això que, com a resultat de la situació viscuda els darrers anys i les seves implicacions,
es fa necessari revisar i avaluar el model i l’estructura organitzativa que s’ha anat construint per
tal d’adaptar-la a les noves necessitats i prestacions de serveis i poder afrontar així amb garanties
d’èxit els reptes de futur que es potenciïn en l’àmbit local i comarcal.
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1.2.- EL SISTEMA RR.HH. DEL CONSELL COMARCAL
1.2.1. Nombre d'empleats del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i vinculació jurídica
La plantilla de personal del Consell Comarcal del l’Alt Empordà aprovada pel Ple del Consell en
data 28/11/2017, per aquest any 2018 és de 76 places, incloent les places actualment vacants,
que en són 8.
D'aquestes 76 places, 1 correspon a personal directiu (gerent); 72 a personal funcionari i 3 a
personal laboral.

Personal laboral
3
Personal
funcionari
72

Personal
eventual
1

És a dir:

Consell Comarcal de
l’Alt Empordà

Funcionari

Laboral

Eventual i directiu

72

3

1

94,74%

3,95%

1,31%

Font: Plantilla del Consell Comarcal de l’Alt Empordà – 2018.

D’acord amb les dades del Banc de Dades d’Ocupació Pública els Consells Comarcals de
Catalunya tenen la següent distribució:
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Consells Comarcals
de Catalunya

Funcionari

Laboral

Eventual
(i altres directius)

586

2.310

58

19,83%

78,19%

1,96%

Font: Banc de dades d’Ocupació Pública (Funció Pública GENCAT) – 2017.

D’acord amb això, el conjunt de personal del Consell Comarcal és pràcticament tot funcionari,
trobant només un 5% dels treballadors laborals i eventuals. Fet totalment anòmal tenint en
compte la fotografia que es pot fer dels Consells Comarcals del conjunt de Catalunya, on el
personal majoritari és el laboral i, contràriament, els funcionaris només representen un 20% del
total de treballadors.
En aquest sentit, i d’acord amb tota la normativa que ho avala, seria desitjable que aquesta xifra
es mantingués, ja que és preferible que tots els llocs de responsabilitat, autoritat, i alta relació
amb tercers, siguin ocupats per persones que hagin estat seleccionades a partir de criteris
meritocràtics objectivables, en lliure concurrència amb qualsevol altra persona, i que garanteixin
uns determinats coneixements i neutralitat política, tal i com indica l'article 92.2 de la Llei 7/1985
de Bases del Règim Local: "Són funcions públiques, el compliment de les quals queda reservat
a funcionaris de carrera, les que impliquen exercici d'autoritat, i en general, aquelles que en
desenvolupament de la present Llei, es reservin als funcionaris per a la millor garantia de
l'objectivitat, imparcialitat i independència en l’exercici de la funció" i I la recent llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local en el seu article 92:
“2. Amb caràcter general, els llocs de treball en l'Administració local i els seus Organismes
Autònoms seran exercits per personal funcionari.
3. Correspon exclusivament als funcionaris de carrera al servei de l'Administració local l'exercici
de les funcions que impliquin la participació directa o indirecta en l'exercici de les potestats
públiques o en la salvaguarda dels interessos generals. Igualment són funcions públiques, el
compliment de les quals queda reservat a funcionaris de carrera, les que impliquin exercici
d'autoritat, i en general, aquelles que en desenvolupament de la present Llei, es reservin als
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funcionaris per a la millor garantia de l'objectivitat, imparcialitat i independència en l'exercici de la
funció.”

1.2.2.- Temporalitat
De les 76 places totals a la plantilla del Consell Comarcal, 8 eren vacants en el moment de la
seva aprovació, és a dir que, o bé no tenien ocupant, o bé l’ocupant estava en un règim no fix
(funcionaris

interins,

laborals

temporals, etc..), tot i estar ocupant
una plaça de laboral fix o de funcionari
de carrera.
Funcionaris
i laborals
fixes
89,47%

D’acord amb això, fins a un 89,5% de
les

places

estan

ocupades

per

funcionaris de carrera o laboral fixos,
mentre

que

només

un

10,5%

correspon a personal temporal o bé
resten vacants.

Funcionaris
interins i
laborals
temporals
10,53%
FoFont: Plantilla del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà – 2018.

A continuació comparem la distribució per vincle jurídic dels empleats públics del CC de l’Alt
Empordà, amb la distribució mitjana de tots els CC de Catalunya, que compta amb notables
diferències.
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90

84,21%

80
70
60
47,34%

50
40

29,78%

30
20

12,74%

10

10,52% 8,19%
3,95%

1,31% 1,96%

0
Eventuals

Funcionaris de
carrera

Funcionaris
interins o places
vacants

CC Alt Empordà

Laborals fixos

0%
Laborals temporals

CC conjunt Catalunya

Font: Banc de dades d’Ocupació Pública (Funció Pública GENCAT) – 2016 i Plantilla del Consell Comarcal de l’Alt Empordà – 2018.

Aquesta comparativa ens permet extreure les següents conclusions preliminars:


En general, s’observa que, tant al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com al global de
tots els Consells Comarcals de Catalunya, el percentatge de personal eventual en
plantilla és notablement similar, de la mateixa manera que la proporció de
funcionaris interins1.



En la resta de categories, però, existeix un fet diferencial important. Les desviacions més
grans les trobem en el grup de funcionaris de carrera, en tant que pel CC de l’Alt
Empordà suposen un 84% mentre que pel conjunt de CC amb prou feines supera el 12%,
i també pel que fa als laborals fixos, que representen un 4% en el CC de l’Alt Empordà
i pràcticament la meitat d’efectius en el conjunt de Consells Comarcals.



També és remarcable la inexistència de laborals temporals en el CC de l’Alt Empordà
quan suposa pràcticament un 30% dels treballadors en els CC de tota Catalunya.

1

Places de personal funcionari que apareixen com a vacants en la Plantilla del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà per a l’any 2018.
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Tot i això, com s’ha mencionat cal tenir en
compte el personal fora de plantilla, vinculat a
programes finalistes, a l’hora d’analitzar el
sistema de RRHH de la institució. Així, les

Funcionaris
i laborals
fixes
67,54%

dades sobre el reduït grau de temporalitat del
CC de l’Alt Empordà es podrien relativitzar si
tenim en compte aquest personal fora de
Funcionaris
interins i
laborals
temporals
32,46%

plantilla.
Del llistat de treballadors/es facilitat per RRHH
es pot observar que el personal al servei del
CC de l’Alt Empordà a mes de juny de 2017 és
de 119 persones2.

Font: Llistat retributiu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà –
2018

Dels quals 34 són funcionaris per programa d’acord amb l’article 10 del TREBEP i els 3 són
laborals temporals. Aleshores, si els incloem a l’hora de fer l’anàlisi quantitativa podem observar
que el grau de temporalitat ascendeix al 32 %
.

1.2.3.- Personal per grup i subgrup
El nombre de places prevista en la plantilla de personal del Consell Comarcal per a l’exercici
2018 es distribueix per grups de la manera següent:

A1
14,47%

A2
43,42%

AP
3,95%
C2
21,05%

2

C1
17,11%

D’aquests 119 treballadors/es, hi ha dades sobre la seva naturalesa administrativa de 114.
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Font: Plantilla del Consell Comarcal de l’Alt Empordà – 2018.

A1

A2

C1

C2

AP

Nombre total

11

33

13

16

3

Percentatge
respecte al total

14,47%

43,42%

17,11%

21,05%

3,95%

Grup/Subgrup

A continuació agruparem el personal entre tècnic, administratiu i agrupació professional:

GRUP

Tècnics (A1+A2)

Administratius
(C1+C2)

Agrupacions
professionals

Nombre Total

44

29

3

Percentatge
respecte al total

57,89%

38,16%

3,95%

Aquesta taula mostra que l'estructura de personal del CC de l’Alt Empordà està força tecnificada.
La proporció de personal tècnic és superior a la de personal administratiu/auxiliar en gairebé 20
punts, de manera que gairebé el 60% del personal s’adscriu en categories tècniques. Alhora cal
dir que la dotació de personal AP és força baixa.

A1

A2

C1

C2

AP

Consell Comarcal
de l’Alt Empordà

14,47%

43,42%

17,11%

21,05%

3,95%

Total Consells
Comarcals de
Catalunya

17,57%

36,24%

20,47%

15,91%

9,80%

Grup/Subgrup

En comparació amb la resta de Consells Comarcals, però, es veu com tot i haver-hi més
proporció de tècnics al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, aquest compta amb menys personal
adscrit a la categoria tècnica més alta (A1) i més volum en A2. Alhora, també destaca per la gran
presència de personal C2 – 5 punts més que en el global de Consells Comarcals- i per la minsa
proporció de personal AP, que suposa menys de la meitat que a nivell global.
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Cal destacar que un 63% de personal tècnic, 28 empleats, es concentra en l'àmbit de Benestar
Social, de forma que es tracta de treballadors i educadors socials, psicòlegs i pedagogs. Aquest
matís és important, perquè ens indica que la majoria de personal tècnic s'encarrega de
prestar serveis finalistes directament al ciutadà, i que, per tant, el grau de professionalització
i especialització de l'estructura interna del Consell, no és tan alt com les xifres semblaven indicar
a priori.

1.2.4.- Llocs de comandament i llocs base
En base a la Relació de Llocs de Treball del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, es pot observar
la següent composició funcional: el nombre de places adscrites a llocs amb responsabilitat de
comandament són 16 mentre que la dotació per llocs base arriba a les 62 places. D’aquesta
manera, la ràtio de llocs de comandament per personal base és de 3,9, amb la qual cosa
cada persona amb responsabilitat directiva té sota la seva responsabilitat a gairebé 4 persones.

Places de llocs
de
comandament
20,51%

Places de llocs
base
79,49%

Font: RLLT del Consell Comarcal de l’Alt Empordà – 2016.
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1.2.5.- Dotació dels llocs de treball
Dins el Consell Comarcal de l’Alt Empordà existeixen un total de 55 llocs de treball diferents.
Alhora, cal assenyalar que, d’aquest total de llocs de treball diferents, fins a 44 són unipersonals
i, per tant, només els ocupa una persona, mentre que 11 no són llocs de treball unipersonals.
Els llocs de treball amb més dotacions són: Treballador/a social atenció primària (10 dotacions) i
Educador/a social atenció primària (6 dotacions). La resta de llocs tenen com a màxim dos
efectius adscrits.
Llocs de
treball no
unipersonals
20%

Llocs de
treball
unipersonals
80%

Font: RLLT del Consell Comarcal de l’Alt Empordà – 2016.
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CONCLUSIONS DE L’ANÀLISI ORGANITZATIVA I DEL SISTEMA DE RECURSOS
HUMANS DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ


La pràctica totalitat del personal del CC de L’Alt Empordà és funcionari, gairebé el
95%, fet que difereix de la resta de CC de Catalunya, on els funcionaris suposen un 20%.



La temporalitat és molt baixa i es situa en menys del 10% del personal, quan al conjunt
de Consells Comarcals està en el 36%. La diferència s’explica per la inexistència de
personal laboral temporal al CC de l’Alt Empordà. Encara que si incloem al personal
funcionari per programa fora de plantilla el grau de temporalitat ascendeix al 32,5%



La plantilla compta amb una alta tecnificació, amb gairebé el 60% de les dotacions
corresponents als grups A1 i A2. Amb tot, el primer dels grups és baix en relació a la resta
de Consells Comarcals i bona part dels tècnics es destinen a la prestació de serveis i no
a l’estructura interna.



La ràtio de personal de comandament per personal de base és de 3,9.



El 80% dels llocs són unipersonals i el 16% estan ocupats per dues persones.
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1.3.- DIAGNOSI GLOBAL DE LA SITUACIÓ ACTUAL
A la vista dels documents analitzats, les entrevistes mantingudes i l'anàlisi de la globalitat de la
informació facilitada, a continuació es detallen els aspectes principals de diagnosi que caldrà tenir
en compte per a plantejar possibles propostes de millora dels sistemes d’ordenació dels RRHH i
Organitzatius.
1. Relació de Llocs de Treball inadequada a les necessitats de la institució: La RLT
vigent en el Consell Comarcal si bé compleix en bona part en un sentit formal amb
l’especificat en l’article 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
(TREBEP), no respon a les necessitats de l’organització. La RLT conté característiques
anòmales, com una excessiva individualització dels llocs de treball el que genera
rigideses i manca de flexibilitat, o una confusió d’instruments amb l’organigrama (al
especificar en la RLT l’assignació dels llocs de treball a les àrees i serveis) o l’absència
d’aquells requeriments específics vinculats amb el desenvolupament de la jornada laboral
o amb la formació requerida per ocupar un lloc de treball. Aquestes característiques
provoquen una rigidesa a l’hora de gestionar els llocs de treball de la institució totalment
innecessària i evitable.
2. Necessitat de superar la provisionalitat en la cobertura de llocs de treball
D’acord amb la informació de recollida, la provisió dels llocs de treball es realitza de forma
habitual sense tenir en compte el que estableix la pròpia RLT i les normes vigents en
matèria de provisió de llocs de treball. Això provoca que la pràctica totalitat de llocs de
responsabilitat es trobin, de facto, en una situació de provisionalitat que genera incertesa
tant per l’empleat públic com per la institució.
3. Inexistència d’un Organigrama formal per al conjunt de la institució: No existeix una
estructura organitzativa formal definida en un Organigrama per al conjunt de la institució,
sense perjudici que s’hagi definit alguns organigrames a nivell d’àrees i serveis , per la
qual cosa no queden suficientment estipulades les relacions entre persones i unitats i es
dificulta la coordinació i el funcionament òptim.
La manca d’un organigrama formal actualitzat afavoreix la indefinició de l’estructura,
propicia que no es clarifiquin les línies jeràrquiques ni la distribució de competències, i
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dificulta la rendició de comptes. Així mateix, l’absència d’un organigrama formalitzat
impossibilita donar compliment al que estableix l’article 9 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
4. Inadequació de places ocupades en relació a les realitats del desenvolupament del
lloc de treball: Producte de l’anàlisi de la informació subministrada pel Consell, l’anàlisi
dels qüestionaris omplerts pels empleats públics un cop contrastada aquesta informació
amb els respectius responsables dels diferents serveis es constata que es donen
situacions de llocs de treball que estan sent desenvolupats per persones amb una plaça
de categoria inferior a la que correspondria pel contingut del lloc. Aquesta realitat es dona
particularment en llocs de naturalesa administrativa, per exemple desenvolupats per
personal C2 d’Amdnimistació General que pensem que, en base al seu contingut, haurien
de ser desenvolupats per personal C1 d’administració General.

5. Manca d’un Pla de mandat, plans estratègics o d’actuació actualitzats. La institució
no compta amb una planificació estratègica general actualitzada que defineixi la seva
missió, visió i valors, ni tampoc eixos principals de la seva actuació. Aquesta absència
dificulta la determinació i implementació de processos de millora i alimenta la dinàmica
en la que el gruix dels esforços es centren en la gestió del dia a dia. Caldria dotar el
Consell d’un pla estratègic actualitzat per reforçar la planificació a mig i llarg termini.
Instrument bàsic i imprescindible si volem introduir la cultura de l’avaluació.
6. Necessitat de reforçar la formació en procediment administratiu en àmbits
finalistes: El Consell Comarcal compta amb personal de gran qualificació tècnica en la
prestació de serveis finalistes, si bé es detecta la necessitat de reforçar el coneixement
en procediment administratiu en aquests àmbits per tal d’avançar en eficiència i eficàcia
en la prestació dels serveis, i seria apropiat establir un pla de formació, a més dels
esforços realitzats fins ara, que permeti avançar en aquest sentit.
7. Necessitat de potenciar els serveis interns: La creixent complexitat normativa, la
necessitat fonamental de garantir l’absoluta seguretat jurídica en els actes de
l’Administració, així com el fet que el Consell Comarcal treballa amb un nombre important
de proveïdors externs i el conseqüent volum de procediments contractuals vinculat, fan
que sigui fonamental reforçar les funcions internes nucli com assessoria jurídica,
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contractació, i similars, per tal de maximitzar l’eficàcia i la capacitat de gestionar aquestes
tasques fonamentals amb total garantia d’èxit.
8. Necessitat d’avançar en la comunicació interna: Es requereixen mecanismes formals
i habituals de coordinació que resultin àgils i que permetin la correcta transmissió de la
informació als llocs base, així com la coordinació i la planificació estratègica a mitjà i llarg
termini per part del personal de prefectura i de nivell polític. Resulta imprescindible
potenciar fórmules de coordinació que donin coherència i homogeneïtat a les activitats
que es duen a terme en el conjunt de la institució i que garanteixin el flux de comunicació.
9. Necessitat d’establir mecanismes de millora dels processos: La institució ha
d’avançar en la millora i simplificació administrativa, entesa com el conjunt d'accions
encaminades a analitzar, identificar, classificar i realitzar propostes que millorin els
procediments i agilitzin els processos. Així, caldria establir dinàmiques de control de
procediments, establint normes i protocols, i comptant amb el personal implicat en els
processos a l’hora de definir-los.
10. Necessitat de potenciar una Oficina d’Atenció a la Ciutadania centralitzada: El
Consell Comarcal gestiona una sèrie de serveis i prestacions finalistes que requereixen
tramitació directa als ciutadans (en aspectes com habitatge, transport escolar, beques
menjador, etc.), i es detecta la necessitat de canalitzar la gestió del conjunt de tràmits i
sol·licituds de manera centralitzada mitjançant una Oficina d’Atenció a la Ciutadania.
11. Inexistència d’un pla d’acollida per a nous treballadors. No existeix cap pla ni
procediment d’acollida dels treballadors que entren a la institució, que permeti l’adquisició
de coneixements generals sobre la institució, i també concrets sobre el seu lloc de treball,
amb la màxima rapidesa possible, de manera que el període d’adaptació sigui el menor i
no afecti, per tant, al funcionament del Consell.
12. Inexistència de sistemes d’avaluació i incentius: No es detecta cap mecanisme que
avaluï les tasques que desenvolupen els empleats públics ja sigui mitjançant sistemes de
productivitat o d’avaluació de l’acompliment del lloc de treball. Aquesta absència de
mecanismes d’avaluació compartits fa impossible establir mecanismes d’incentius reglats
i establerts, i per tant no permet disposar de sistemes de motivació del personal més enllà
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dels que els caps d’unitat, servei i àrea puguin establir ad hoc sota la seva pròpia
iniciativa.
13. Alt nivell de compromís de determinats llocs de treball: El capital humà de qualsevol
Institució és la peça imprescindible que la fa funcionar. De la capacitat dels seus
empleats, de la seva vàlua, motivació i implicació, entre molts altres atributs, depèn que
qualsevol organització funcioni d'acord amb nivells òptims de qualitat o per contra que els
serveis no siguin valorats de la millor manera per part del ciutadà, doncs són els empleats
la cara visible i tangible de la majoria de serveis que presta la institució. Cal remarcar que
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà compta amb un equip d'excel·lents professionals,
amb àmplia experiència dins dels seus àmbits competencials, amb un alt nivell
d'implicació i molt capacitats, que sens dubte haurien de tenir-se en compte per dirigir i
orientar la institució cap a la millora contínua.
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2.- PROPOSTA GLOBAL DE MILLORA ORGANITZATIVA
Resultat de l'anàlisi realitzada i a partir del diagnòstic de la situació actual de l'estructura
organitzativa del Consell Comarcal de l’Alt Empordà exposada en les pàgines anteriors, es
presenta una proposta de millora organitzativa. Denominem proposta de millora organitzativa a
un canvi amb capacitat per a millorar l’eficàcia i l’eficiència de recursos i reduir disfuncions en el
si de la institució.
Totes les Organitzacions, a part de portar a terme tot un conjunt d’activitats concretes, han de
coordinar-se i estructurar-se de manera que es puguin executar correctament les accions de les
que són responsables. En aquest sentit, l’estructura és l’element que defineix les diverses parts
de l’Organització i que a més, estableix les formes de coordinació i relació que en sorgeixen.
En la següent imatge podem veure les parts que d’acord amb Henry Mintzberg formen
l’estructura habitual de qualsevol l’Organització.
Es composa pels directius que
es troben a la part superior de la
jerarquia. Supervisen i fan
complir els objectius i la missió
de l’Organització.
Visió estratègica.

IDEOLOGIA

Tot i que es troben
fora
de
l’Organització, són
els encarregats de
proporcionar ajuda
especialitzada.

Es tracta d’analistes
que
estudien
i
controlen la qualitat i la
normalitat del treball
de l’Organització.

Tota l’estructura es troba
afectada pels sistemes
d’informació, que engloba
les diverses tecnologies de
la informació i de la
comunicació implantades a
l’Oganització.

És un recull de les tradicions
i creences que al llarg del
temps han regnat en
l’Organització.

La formen els empleats que
es troben entre el Vèrtex
estratègic
i
el
Nucli
d’Operacions. Processen les
línies
estratègiques
establertes i les tracten
d’implementar als àmbits
organitzatius sobre els que
tenen
certes
responsabilitats.
Està fornat pel personal que realitza les
funcions més bàsiques i operatives de
l’Organització. Té caràcter transversal.
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A nivell introductori podem considerar que la definició d’un organigrama reporta per a una
institució les següents virtualitats:
-

És l’esquelet de l’organització, on es despleguen els principis de jerarquia i d’especialització
que han d’orientar el funcionament de la mateixa.

-

Descriu la ubicació dins l’estructura de cada unitat, alhora que també permet de destriar
entre tipus d’unitats, entre aquelles que es troben dins o fora de l’estructura jeràrquica, i
permet diferenciar entre àrees d’acord a si presten serveis al ciutadà o els presten a la
mateixa administració. Aquesta distinció pot ser rellevant a l’hora de computar costos i definir
pressupostos i les necessitats de creixement en personal

-

Comporta la determinació de les estructures de relació formal rellevants i reals, les línies de
rendiment de comptes, i força la simplificació i l’ordenació de l’estructura organitzativa.

A les següents pàgines podem veure el nou Organigrama proposat per al Consell Comarcal de
l’Alt Empordà així com les seves característiques.
La proposta de nova estructura s’hauria de definit en torn a 3 nivells jeràrquics diferenciats per
sota de la direcció, les funcions d’habilitació estatal i la gerència, que són:que són (les
denominacions de cada nivell poden variar):

ÀREA
SERVEI
GESTIÓ ADMINISTRATIVA

24

Les Àrees són les divisions organitzatives més amplies. Són agrupacions d’unitats organitzatives
que, sota una direcció única i comú a totes elles, desenvolupen competències d’un àmbit extens
però homogeni. Alternativament, l’Àrea pot definir un àmbit orgànic que, tot i no tenir unitats
organitzatives per sota, té una entitat pròpia dins l’organització i prou personal en el seu àmbit
com per tenir una definició pròpia a nivell d’Àrea.
Mitjançant els Caps d’Àrea es cerca donar coherència al funcionament de les diferents unitats
d’un mateix àmbit, traslladant a l’estructura administrativa les directrius marcades des del nivell
polític. En aquest sentit les direccions d’àrea se’ls assigna un paper de connexió dels nivells
polítics i administratiu.
Els Caps d’Àrea són els responsables dels assumptes corresponents a cadascuna de les
especialitats de l’àmbit de que es tracti.
Amb caràcter general els caps d'àrea assumeixen les funcions genèriques següents:
-

Formular l'estratègia de l'Àrea d'acord amb les directrius que estableixi la Gerència.

-

Dirigir el funcionament intern de l'àrea i proposar la distribució dels mitjans adscrits a la
mateixa.

-

Planificar els recursos humans, econòmics i materials de què disposa l'Àrea, així com
proposar demandes de recursos per a la seva aprovació.

-

La coordinació i distribució del treball intern de l'àrea sense perjudici de les competències
funcionals de cada unitat.

-

La representació i les relacions ordinàries de totes les unitats adscrites a l'àrea amb la
Gerència i amb els responsables polítics de les unitats de la mateixa.

Per raons de racionalitat econòmica i organitzativa i en termes d’eficàcia i eficiència mai es pot
donar una única dependència directa entre un Cap d’Àrea i un únic Cap de Servei.
L’accés al lloc de treball de Cap d’Àrea es reserva a empleats públics del Consell mitjançant
sistema de provisió mitjançant concurs.
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Per Servei (tot i que depenent de l’àmbit es pot denominar en plural) entenem cadascuna de les
entitats organitzatives sub-especialitzades en una parcel·la concreta de l’Àrea de la que en
depenguin. Els llocs al front de cada servei suposen un nivell intermedi de comandament.
Els Serveis facilitarien la proximitat dels efectius de personal amb afinitats tècniques, ja que els
empleats públics que comparteixen habilitats i coneixements tècnics compartirien una mateixa
divisió de l’administració.
El responsable del Servei ha de comptar amb un perfil tècnic professional vinculat estretament
amb la matèria a gestionar. Els caps de Servei tenen un mínim de 2 empleats públics al seu
càrrec (sense comptar-se a si mateix), i aquests poden ser tant de naturalesa administrativa com
de naturalesa tècnica.
L’accés al lloc de treball de Cap de Servei es reserva a empleats públics del Consell mitjançant
sistema de provisió mitjançant concurs.
Les Unitats Bàsiques de Gestió Administrativa serien cadascun dels conjunts organitzatius
de nivell bàsic als que s’assignen funcions d’una determinada especialitat, que poden estar
organitzades sota un responsable (denominat Cap d’Oficina). Correspon a aquest nivell
fonamentalment tasques de naturalesa administrativa o, en tot cas, tasques tècnic –
administratives; és a dir, processos regulars burocràtics. Aquests es trobarien presents a nivell
d’Àrea en aquells àmbits on el seu funcionament faci apropiat un equip administratiu o tècnicadministratiu dimensionat, i es trobarien representats en l’organigrama a nivell de lloc de treball.
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Cal remarcar que la proposta d’estructura basada en dos nivells organitzatius, més el nivell de
suport administratiu, és de característiques orgàniques, establint la ubicació dels llocs de treball
i definint les línies de comandament efectives. Tanmateix es planteja sense perjudici de que per
sota de les àrees i serveis es puguin disposar altres subdivisions (com poden ser, per exemple,
les Unitats i Subunitats existents dins l’àrea de Benestar Social) de característiques purament
funcionals vinculades a la prestació i organització dels serveis i els projectes que es duguin a
terme en el marc d’aquests, sense implicacions organitzatives per a la institució.

A continuació es mostra la proposta d’organigrama global per al Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, primer a nivell d’unitats organitzatives, i a continuació detallant la ubicació dels llocs de
treball dins les àrees i serveis.
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ORGANIGRAMA GLOBAL DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ

JUNTA DE GOVERN

TRESORERIA

INTERVENCIÓ

ÀREA DE
BENESTAR SOCIAL

GERÈNCIA

ÀREA DE
SERVEIS INTERNS

SECRETARIA

ÀREA DE
SERVEIS A LES
PERSONES

ÀRE A DE
SERVEIS ALS
AJUNTAMENTS
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ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

ÀREA DE
BENESTAR SOCIAL

SERVEIS BÀSICS
D’ATENCIÓ SOCIAL

SERVEIS D’ATENCIÓ A LA
DEPENDÈNCIA I SUPORT
A LES FAMÍLIES

SERVEIS D’ATENCIO A LA
INFÀNCIA I
ADOLESCÈNCIA EN RISC

SERVEIS D’INCLUSIÓ
SOCIAL I ATENCIÓ A LA
COMUNITAT

SERVEI
D’HABITATGE

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

ÀREA DE
SERVEIS A LES
PERSONES

SERVEI
D’ENSENYAMENT I
CULTURA

SERVEI DE
JOVENTUT I ESPORTS
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ÀREA DE SERVEIS INTERNS

ÀREA DE SERVEIS
INTERNS

SERVEIS GENERALS

SERVEI
D’INFORMÀTICA I TIC

ÀREA DE SERVEIS ALS AJUNTAMENTS

ÀREA DE
SERVEIS ALS
AJUNTAMENTS

SERVEI DE MEDI
AMBIENT

SERVEIS TÈCNICS
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ORGANIGRAMA GLOBAL DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ - COMANDAMENTS

JUNTA DE GOVERN

INTERVENTOR/A
1 (A1)

CAP DE L’ÀREA DE
BENESTAR SOCIAL
1 (A1/A2)

GERENT
1 (A1/A2)

CAP DE L’ÀREA DE
SERVEIS ALS
AJUNTAMENTS
1 (A1)

SECRETARI/A
1 (A1)

CAP DE L’ÀREA DE
SERVEIS A LES
PERSONES
1 (A1/A2)
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SECRETARIA

SECRETARI/A
1 (A1)

CAP DE SECRETARIA
1 (A1)

TÈCNIC
D’ADMINISTRACIÓ
2 (A1)

ADMINISTRATIU /VA DE
GESTIÓ
2 (C1)

AUXILIAR DE GESTIÓ
ADMINISTRATIVA
1 (C2)
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INTERVENCIÓ

INTERVENTOR/A
1 (A1)

TRESORER/A
1 (A1)

TÈCNIC/A DE
COMPTABILITAT
1 (A2/A1)

CAP D’OFICINASERVEIS ECONÒMICS
1 (C1)

ADMINISTRATIU/VA
DE GESTIÓ
2 (C1)

33

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

ÀREA DE
BENESTAR SOCIAL

SERVEIS BÀSICS
D’ATENCIÓ SOCIAL

SERVEIS D’ATENCIÓ A LA
DEPENDÈNCIA I SUPORT
A LES FAMÍLIES

SERVEIS D’ATENCIO A LA
INFÀNCIA I
ADOLESCÈNCIA EN RISC

SERVEIS D’INCLUSIÓ
SOCIAL I ATENCIÓ A LA
COMUNITAT

SERVEI D’HABITATGE
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ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

CAP D’ÀREA DE
BENESTAR SOCIAL
1 (A2/A1)

ADMINISTRATIU /VA DE
GESTIÓ
8 (C1)

AUXILIAR DE GESTIÓ
ADMINISTRATIVA
3 (C2)
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SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL

CAP DELS SERVEIS BÀSICS
D’ATENCIÓ SOCIAL
1 (A1/A2)

COORDINADOR/A DE
SBAS LITORAL
1 (A2)

TÈCNIC/A SOCIAL - T
8 (A2)

TÈCNIC/A SOCIAL - E
4 (A2)

COORDINADOR/A DE
SBAS INTERIOR
1 (A2)

TÈCNIC/A SOCIAL - T
7 (A2)

TÈCNIC/A SOCIAL - E
3 (A2)

TÈCNIC/A SOCIAL - E
1 (A2)

TÈCNIC/A D’INFÀNCIA
1 (A2)

SERVEIS D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I SUPORT A LES FAMÍLIES

CAP DELS SERVEIS D’ATENCIÓ A LA
DEPENDÈNCIA I SUPORT A LES FAMÍLIES
1 (A1/A2)

PSICÒLEG/A
2 (A1)

REFERENT COMUNITARI
1 (A2)

SERVEIS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA EN RISC

CAP DELS SERVEIS D’ATENCIÓ A LA
INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA EN RISC
1 (A1/A2)

PSICÒLEG/A
2 (A1)

TÈCNIC/A SOCIAL - T
2 (A2)

PEDAGOG/A
1 (A1)

TÈCNIC/A SOCIAL - E
2 (A2)

AUXILIAR DE GESTIÓ
ADMINISTRATIVA
1 (C2)
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SERVEIS D’INCLUSIÓ SOCIAL I ATENCIÓ A LA COMUNITAT

CAP DELS SERVEIS D’INCLUSIÓ SOCIAL I
ATENCIÓ A LA COMUNITAT
1 (A1/A2)

TÈCNIC/A D’IMMIGRACIÓ I
DINAMITZACIÓ
COMUNITÀRIA
1 (A2)

TÈCNIC/A
D’INCLUSIÓ SOCIAL
1 (A2)

AGENT D’ACOLLIDA
2 (C1)
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SERVEI D’HABITATGE

CAP DE SERVEI D’HABITATGE
1 (A1/A2)

TÈCNIC/A
D’HABITATGE
1 (A2)

ARQUITECTE/A
TÈCNIC/A
1 (A2)
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ÀREA DE SERVEIS INTERNS

ÀREA DE
SERVEIS INTERNS

SERVEIS GENERALS

SERVEI
D’INFORMÀTICA I TIC

41

ÀREA DE SERVEIS INTERNS

GERENT
1 (A1/A2)
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SERVEIS GENERALS

CAP DE SERVEIS GENERALS TÈCNIC/A DE RRHH
1 (A2/C1)

TÈCNIC/A MITJÀ
D’ARXIU
1 (A2)

ADMINISTRATIU /VA DE
GESTIÓ
1 (C1)

INFORMADOR/A RECEPCIONISTA
3 (C2)

AUXILIAR DE GESTIÓ
ADMINISTRATIVA
2 (C2)

ORDENANÇA
1 (AP)
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SERVEI D’INFORMÀTICA I TIC

CAP DE SERVEI
D’INFORMÀTICA I TIC
1 (A2/A1)

TÈCNIC/A AUXILIAR
D’INFORMÀTICA
2 (C1)

44

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

ÀREA DE
SERVEIS A LES
PERSONES

SERVEI
D’ENSENYAMENT I
CULTURA

SERVEI DE
JOVENTUT I ESPORTS
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ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

CAP DE L’ÀREA DE SERVEIS
A LES PERSONES
1 (A1/A2)

TÈCNIC/A DE TURISME
1 (A2)

TÈCNIC/A DE CONSUM
1 (A2)

TÈCNIC/A AUXILIAR DE
SERVEIS A LES
PERSONES
1 (C1)

CAP D’OFICINA
1 (C1)

ADMINISTRATIU /VA DE
GESTIÓ
3 (C1)

AUXILIAR DE GESTIÓ
ADMINISTRATIVA
3 (C2)
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SERVEI D’ENSENYAMENT I CULTURA

CAP DE SERVEI D’ENSENYAMENT I
CULTURA
1 (A1)

INSPECTOR/A DE
SERVEIS ESCOLARS
2 (C1)
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SERVEI DE JOVENTUT I ESPORTS

CAP DE SERVEI DE JOVENTUT I ESPORTS
1 (A2)

TÈCNIC/A DE JOVENTUT
6 (A2)

COORDINADOR/A DE
PROGRAMES
1 (A2)

INFORMADOR/A –
DINAMITZADOR /A
1 (C1)
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ÀREA DE SERVEIS ALS AJUNTAMENTS

ÀREA DE
SERVEIS ALS
AJUNTAMENTS

SERVEI DE MEDI
AMBIENT

SERVEIS TÈCNICS
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ÀREA DE SERVEIS ALS AJUNTAMENTS

CAP DE L’ÀREA DE SERVEIS ALS
AJUNTAMENTS
1 (A1/A2)

TÈCNIC/A D’INSERCIÓ
LABORAL
1 (A2)

TÈCNIC/A DE
PROMOCIÓ
1 (A2)
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SERVEI DE MEDI AMBIENT

CAP DEL SERVEI
DE MEDI AMBIENT
1 (A1)

DIRECTOR/A DEL CENTRE DE
TRACTAMENT DE RESIDUS
1 (A1)

TÈCNIC/A DE MEDI
AMBIENT
8 (A2)

TÈCNIC/A DE
PROTECCIÓ CIVIL
1 (A2)

ADMINISTRATIU /VA DE
GESTIÓ
2 (C1)

BASCULISTA
4 (C2)

AUXILIAR DE GESTIÓ
ADMINISTRATIVA
1 (C2)

EDUCADOR/A
AMBIENTAL
2 (C2)

SERVEIS TÈCNICS

CAP DELS SERVEIS TÈCNICS ARQUITECTE
1 (A1)

ENGINYER/A
TÈCNIC/A
1 (A2)

ARQUITECTE/A
TÈCNIC/A
1 (A2)

DELINEANT
2 (C1)

