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Òrgans consultius
Comissió de portaveus Equip Municipal Govern.
Composició:
-Alcalde-President.
-Portaveus dels grups polítics de l’equip de govern.
Característiques:
-Deliberatiu i/o consultiu en temes globals de la ciutat
-Informatiu en tota la resta de temes dels àmbits competencials de l’equip de govern que
comporten, a consideració dels seus membres, un tractament específic per la qual cosa resulta
convenient compartir i transferir la informació.
Temes a tractar:
-Proposta d’eixos i objectius del PAM
-Proposta de pressupostos de l’ajuntament.
-Anàlisi estratègic sobre el model de ciutat.
-Anàlisi de situacions específiques de ciutat/ciutadania.
-Propostes de millora en relació a les situacions analitzades
-Proposta de noves línies de servei o projectes d’interès.
Procés

Aportació
Anàlisi i diagnòstic extern
Definició de polítiques per grups d’interès

Alcaldia Presidència:
Definició i
desplegament
del projecte
estratègic

Assegurar el coneixement i comprensió dels eixos d’actuació municipal.
Mantenir i assegurar la coherència de la missió, visió de l’ajuntament en
l’actuació de les àrees municipals.
Analitzar les dades d’acció municipal i fer-ne avaluació.
Fer el seguiment i avaluar l’acompliment del PAM
Fer estudis, anàlisi estadístic i dirigir les enquestes ciutadanes

Comunicació
externa

Auditoria del procés i avaluació de les polítiques públiques
Gestió integral d’estructures i mitjans de comunicació.
Tractament de la imatge institucional.

Relacions institucionals
Gestió de la cessió espais a entitats. Gestió de subvencions a entitats.
comunicació.
Premis Ciutat de Castelldefels
Casaments Civils
Visites col·lectives a l’Ajuntament.
Agermanaments
Protocol
Elaboració i orientació en els protocols a seguir en el desenvolupament dels
actes i esdeveniments oficials.
Formació i assistència en protocol.
-Anàlisi de situacions de crítiques o d’especial rellevància.
Relacions
institucionals
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Comitè de Direcció1:
Característiques del Comitè de Direcció:
-Nivell deliberatiu o consultiu: genèricament seran temes globals en matèria d’organització i
de qualitat en la prestació dels serveis que afecten a varies Àrees o a l’Ajuntament en conjunt,
a més de que puguin requerir el seu referent pel nivell polític que legalment estigui establert.
Temes en els quals l'última responsabilitat li correspongui a una Àrea, però amb necessitats
d'assessorament o de marcar els límits en la mesura que aquestes decisions afectin a altres
àrees. En alguns àmbits té caràcter vinculant.
-Nivell informatiu: Informació obligatòria: aquella per compartir amb les restants àrees.
Informació d'iniciativa pròpia: la qual cada Àrea decideixi aportar.
Composició:
Nucli fix:
-Alcalde-President.
-Regidoria de Presidència
-Regidoria Règim Interior
-Direcció de l’Àrea Econòmica-Interventor
-Secretaria General
-Direcció de l’Àrea de Desenvolupament Organitzatiu i Règim Interior
-1 Responsable de Serveis Territorials
-1 Responsable de Serveis Personals
-1 Responsable de Serveis Socioeconòmics
-1 Responsable de Seguretat Ciutadana
Nucli variable:
-A més dels components del nucli fix, aquelles Regidories i Direccions d’Àrea o Secció, per
convocatòria de la presidència del Comitè, en funció de temàtica i continguts a tractar
Temes a tractar:
-Informes d’avaluació del PAM
-Anàlisi i revisió i aprovació tècnica de les Cartes de serveis
-Seguiment, control i avaluació vinculant de l’assoliment dels compromisos de les cartes de
serveis, d’objectius , projectes i indicadors i complement de productivitat.
-Anàlisi de causes dels resultats positius i negatius rellevants.
-Obtenció de conclusions operatives.
-Seguiment i anàlisi de les enquestes de satisfacció.
-Decisions i accions, si calgués, ja que, en principi, correspon al nivell operatiu de decisió
(Regidor i Direcció d’Àrea que correspongui).
-Anàlisi i seguiment de la gestió de recursos humans:
Polítiques de recursos humans, especialment les de fixació d’objectius, avaluació de
l’acompliment, retribució i productivitat, carrera professional, política de directius (Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic).
Avalua les competències professionals de l’estructura directiva de primer nivell.
1

Té un nucli fix i un nucli variable
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Àrees de millora.
-Situacions de crisi (factor excepcional).
-Prevenció de riscos laborals

ALCALDIA
Missió
Fer realitat el compromís municipal de procurar el benestar de la ciutadania, prestant serveis
eficients, transparents, participatius i innovadors per tal de millorar la qualitat de vida dels
veïns i veïnes, aconseguir la integració de les persones que arriben al municipi i posar bases
sòlides que proposin un desenvolupament constant, ordenat i sostenible.
Visió
Aconseguir ser un municipi que destaqui per:
-

Promoure un desenvolupament sostenible,
Amb la participació de tots els grups d’interès que es mouen entorn de l’Ajuntament,
Actuant amb proximitat cap a la ciutadania i les corporacions,
Gestionant els recursos amb eficàcia, eficiència, transparència i qualitat.
Mantenint uns equips de treball compromesos amb el projecte municipal,
Orientats a la qualitat i la innovació.

Aportacions
-

Articulació del model de ciutat i els seus eixos estratègics de gestió
Relacions institucionals amb la ciutadania i altres organitzacions públiques i
privades,municipals i supramunicipals.
Canalització i resposta a les inquietuds ciutadanes
Impuls de les polítiques públiques i el compromís del govern.
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UNITATS ORGANITZATIVA D’ALCALDIA (INCLOU PROTOCOL I RELACIONS
INSTITUCIONALS)

CAP GABINET ALCALDIA
Missió
Donar suport a l’Alcalde President i a la resta de Corporació Municipal en el desplegament dels
objectius de mandat, en els actes i intervencions externes, cuidant la correcció en el protocol a
seguir, com l’agenda de compromisos dels Regidors quan representen a l’Alcalde.
Visió
El Gabinet d’Alcaldia vetllarà perquè la projecció externa de la imatge i representació
institucional sigui efectiva i ajustada protocol·làriament, cuidant la presència en actes externs i
interns i servint de vincle de comunicació externa i interna de manera que es garanteixi la
coherència en els eixos estratègics de mandat.
Aportacions principals
-

Agenda de l’Alcaldessa i Regidors en funcions de representació de l’Alcalde.
Relació amb les institucions.
Relació amb l’Equip de Govern i resta de la Corporació.
Serveis i actes protocol·laris.
Assessorament i direcció tècnica de les activitats de l’alcaldia.

Funcions
-

Assegurar l’atenció protocol·lària a la Corporació Municipal i als seus membres.
Assistir als membres de la Corporació en viatges i desplaçaments oficials quan
representen a l’Alcalde.
Dirigir, assessorar i coordinar tècnicament a l’equip de l’alcaldia, protocol i relacions
institucionals.
Exercir les funcions de representació i negociació que se li deleguin.
Fer el seguiment i coordinar els diferents estudis estratègics en curs.
Proposar les directrius i àrees de prioritat per a la confecció del pressupost municipal.

Funcions transversals (de direcció)
-

Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives del Gabinet d’Alcaldia Presidència.
Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats.
Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat.
Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics de la Unitat, mitjançant
l’establiment i manteniment d’indicadors de gestió.
Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat
Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions

Abril-2018

Alcaldia, Presidència

8

DOCUMENT

Estructura Tècnica i Funcions de
l’Administració Municipal
-

Codi:

DOC-ORG

Pàgina:

Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions
Gestionar els recursos materials d’ús comú de la unitat

Secretaria d’alcaldia
Missió
Organitzar i gestionar la unitat per donar compliment als objectius, activitats i esdeveniments
de l’alcaldia.
Visió
Vetllarà perquè la projecció externa de la imatge i representació institucional sigui efectiva i
ajustada protocol·làriament, cuidant la presència en actes externs i interns i servint de vincle
de comunicació externa i interna de manera que es garanteixi la coherència en els eixos
estratègics de mandat
Aportacions principals
- Agenda de l’Alcaldessa i Regidors en funcions de representació de l’Alcaldessa.
- Organitzar el departament i distribució de les tasques per complir els objectius fixats
- Assegurar la tramitació administrativa i pressupostària del departament
- Assistència a l’alcalde /alcaldessa en el desenvolupament de la seva activitat
- Acompanyament a actes i esdeveniments que ho requereixi.
- La gestió ordinària dels assumptes que afectin a l’Alcaldia.
- El seguiment dels acords derivats de la Junta municipal de portaveus.

Relacions Institucionals
Missió
Portar a terme les actuacions relacionades amb la cura de les relacions institucionals,
associatives i agermanaments i la comunicació i imatge institucional.
Visió
Presidència serà l’àmbit des del qual es cuidaran els aspectes de promoció de les xarxes
socials, associatives i la participació ciutadana i els agermanaments de la ciutat.
Aportacions principals
- Relacions institucionals.
- Model de comunicació i Imatge institucional externa
- Gestió de relacions institucionals amb la ciutadania, altres organitzacions públiques i
privades i agermanaments.
Funcions
-

Relacionades amb l’àmbit de gestió de les relacions institucionals i entitats.
Gestionar l’agermanament de la ciutat de Castelldefels amb altres municipis.
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Fer convenis amb altres entitats, públiques o privades, UPC, per a la seva col·laboració
amb l’Ajuntament en matèries de la competència de l’Àrea funcional.
Organitzar actes a les dependències municipals i col·laborar i assessorar als
organitzadors de congressos, convencions, assemblees, competicions, concursos i
altres esdeveniments anàlegs.
Organitzar els casaments civils.
Gestió dels espais cedits a la entitats municipals.
Gestió de les subvencions i espais de trobada o cedits a les associacions i entitats del
municipi
Suport i col·laboració en tots els actes protocol·laris.
Recerques històriques
Assegurament de la gestió i funcionalitat dels espais identitaris de la ciutat- Castell,
Casa consistorial.
Mantenir actualitzat i catalogat l’inventari de valor artístic de propietat municipal i
tenir cura de la seva conservació.
Gestió de les Disconformitats Ciutadanes i Síndic de Greuges.

Protocol
Missió
Oferir un conjunt de normes i conductes a conèixer i respectar a l’alcalde, regidors/es i a la
Corporació per a facilitar la celebració d’actes i esdeveniments oficials que organitza
l’ajuntament i altres agents al nostre municipi, coordinant tots els elements necessaris per tal
d’oferir una correcta representació institucional i un bon servei a la ciutadania.
Visió
El Protocol de l’ajuntament vol assegurar els criteris de qualitat en la planificació, execució i
avaluació dels actes i esdeveniments oficials a través de mecanismes de participació,
assessorament i coordinació al conjunt de la Corporació.
Aportacions principals
-Elaboració i orientació en els protocols a seguir en el desenvolupament dels actes i
esdeveniments oficials.
-Formació en protocol.
Funcions

- L'assessorament a l’alcalde, als regidors, gabinet d’alcaldia- presidencia i a la
-

Corporació en general en qüestions de relacions públiques, protocol i relacions
institucionals
Proposar i definir el protocol a seguir per tot l’Ajuntament.
Donar suport i atenció protocol·lària a la Corporació Municipal i als seus membres,
col·laborant amb el Gabinet d’Alcaldia.
Gestionar activitats de relacions públiques municipals.
Gestionar relacions públiques amb les altres institucions, entitats, autoritats i
ciutadania.
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- Planificar campanyes i activitats de relacions públiques.
- La preparació, assessorament i assistència de tots als actes públics que organitza la
-

Corporació.
El seguiment de tots els actes públics que organitzen altres institucions públiques i
privades amb suport de l’ajuntament al nostre municipi.
El suport i l'assessorament a la resta d’àrees municipals en matèria d'inauguracions,
festivitats i actes ciutadans en general.
Promoció i coordinació de visites col·lectives a l’ajuntament.
Assistència als membres de la Corporació en viatges i desplaçaments oficials.
Elaboració de guies o manuals protocol·laris.
Coordinació amb altres àrees municipals per assegurar la planificació i execució dels
actes.
Gestió de la informació i actualització de l’agenda d’activitats protocol·làries.

PRESIDÈNCIA I COMUNICACIÓ
Missió
Realitzar una anàlisi permanent de l'entorn que afecta a l’Ajuntament, facilitant informació i la
seva interpretació, rellevant per a la presa de decisions per tal de desplegar el model de ciutat
i les polítiques dirigides a la ciutadania.
Visió
Contar des d’Alcaldia Presidència amb un òrgan tècnic amb sensibilitat i experiència per a
analitzar els fenòmens que ocorren a l'entorn i traduir-los en propostes i decisions de relleu
per a la construcció del projecte municipal
Aportacions principals
-

Gestió i supervisió del Programa d’Actuació Municipal (PAM).
La coordinació i gestió del registre d’entitats i programació
Projectes transversals i estratègics:
Comissió transversal del Castell de Castelldefels i Patrimoni
Projecte Castelldefels “Ciutat del Coneixement”
Programa de convivència i civisme
Internacionalització i projecció exterior
Transparència i bon govern
OMSICA i Aeroport
Pla d’Equipaments

-

La Comunicació: la coordinació de les polítiques de comunicació de l’ajuntament i els
mitjans de Comunicació Municipal
Web Municipal, Newsletter, elcastell.org i altres publicacions
Butlletí Municipal “El Castell”
CastelldefelsTV
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Ràdio Castelldefels
-

Supervisió i gestió de la imatge corporativa de l’Ajuntament (campanya dels serveis
municipals).

Funcions

- Coordinar internament el seguiment i avaluació del PAM. Assegurament de
l’assoliment del PAM i facilitar-ne la gestió de les incidències
- Comunicar l’assoliment d’objectius i desviacions de la planificació aprovada.
- Propiciar debats entre grups d’interès.
- Realitzar i analitzar enquestes i estudis socials, econòmics, demogràfics, etc..
- Proposar i formular tècnicament les polítiques dirigides a la ciutadania
mitjançant la definició de polítiques públiques dirigides a segments específics
de població i altres transversals (igualtat, conciliació, acollida) que han
d’impregnar i donar identitat a la actuació municipal .
- Ser el portaveu intern entre l’Alcalde i les Àrees per a temes quotidians
operatius i de les línies estratègiques derivades dels eixos PAM i objectius de
mandat.
- Coordinar les polítiques de comunicació de l’ajuntament i els mitjans de
Comunicació Municipal.
- Supervisar i gestionar la imatge corporativa.
COMUNICACIÓ
Missió

La nostra missió és doble:
- Informar la ciutadania de l’actualitat i la gestió municipal, a través de diferents
mitjans de comunicació.
- Donar suport a les àrees i als organismes municipals pel que fa a la definició,
elaboració, gestió i seguiment del model de comunicació i imatge institucional
homogènia.

Visió

Mantenir informada a la ciutadania de l’actualitat que genera l’ajuntament i les
entitats de la Ciutat y oferir una imatge de Castelldefels atractiva i moderna
concordant amb el model de Ciutat que tenim, per això utilitzarem múltiples canals,
adaptant-nos i aprenent a incorporar els continus canvis que ens ofereixen les
tecnologies de la informació i la comunicació
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Aportacions
-

-

Noticies, revistes, reportatges, entrevistes, fotografies, vídeos, publicacions, .. als
diferents mitjans de comunicació: ràdio, premsa, newsletters temàtics, xarxes socials
(facebook, twitter, google+, linkedin, flickr, youtube) , web municipal, televisió digital.
Campanyes institucionals.
Material divulgatiu (fulletons, formularis..)
Senyalètica d’edificis, vehicles, uniformitat ..
Fons documental per als arxius històrics de la ciutat (fotos, premsa, vídeos, ..)
Elements d’imatge institucional

Funcions
-

Donar forma i contingut en els mitjans de comunicació municipals dels actes, activitats
i esdeveniments d’interès a la ciutadania:
o
o
o
o
o
o
o

Revista el castell
El castell.org i altres webs
Ràdio Castelldefels
Castelldefelstv.org
Newsletters temàtics
Xarxes socials
Web de l’ajuntament i altres webs municipals

-

Donar forma i contingut a les informacions i comunicacions que des del gabinet de
premsa es faciliten a altres mitjans de comunicació externs.

-

Establir directrius i polítiques d’execució pel que fa a la Imatge i comunicació
institucional:
o Assessorament i assegurament pel que fa a la imatge i la comunicació de la
corporació.
o Dissenya, gestiona i executa les campanyes institucionals, en els mitjans de
comunicació institucionals i en els privats a través de publicitat (anuncis,
cunyes ràdio, elements d’imatge via pública (OPIS) ...
o Disseny i producció d’elements de difusió: fulletons, formularis, senyalètica
d’edificis, vehicles, uniformes.
o Assessora sobre la posada en escena dels actes i esdeveniments públics
institucionals.
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UNITATS ORGANITZATIVA DE PRESIDÈNCIA I COMUNICACIÓ

Secretaria de Presidència - Comunicació
Missió
Facilitar i donar suport a l’equip de persones que conformen la regidoria de Presidència i
Comunicació per tal que s’asseguri l’assoliment dels objectius, activitats i esdeveniments
d’aquest àmbit d’actuació.
Visió
Vetllarà per tal que existeixi un vincle de comunicació externa i interna de manera que es
faciliti la coherència en els eixos i objectius estratègics de mandat
Aportacions principals
Assistència a la regidoria de presidència comunicació en el desenvolupament de la seva
agenda, activitats i esdeveniments.
Acompanyament a actes i esdeveniments que ho requereixi.
Seguiment i avaluació de projectes i programes d’acció establerts per la regidoria.
La gestió ordinària dels assumptes administratius i pressupostaris de la regidoria.
Gestió administrativa de la secció de comunicació i imatge i de la unitat de polítiques
transversals.

Secció de Comunicació i Imatge
Funcions especifiques:
- Planificar, organitzar, gestionar, avaluar i supervisar els diferents serveis de
comunicació i imatge.
- Proposar, definir i executar el model de comunicació i imatge d’acord amb el
model de ciutat.
- Assessorar en la definició del protocol i manual de comunicació i imatge a
seguir per tot el Ajuntament.
- Assessorar les àrees en relació els canals i suports més apropiats per difondre
els seus programes i activitats.
- Assegurar una adequada presència de l’activitat municipal en els mitjans de
comunicació (rodes de premsa, cobertura d’esdeveniments, etc..).
- Planificar, supervisar i avaluar campanyes comunicatives i informatives a la
ciutat.
- Garantir que el disseny i contingut de les publicacions s’ajusten al model de
comunicació.
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- Responsable de la qualitat de la informació (continguts i imatge) en els
diferents canals de comunicació: programació de la ràdio, premsa, web, xarxes
socials, televisió, etc..
- Vetllar perquè les Àrees municipals segueixin els criteris d’imatge i comunicació
institucional.
- Impulsar i participar en la planificació, el disseny i l’avaluació dels programes i
espais de treball transversal, junt amb l’equip tècnic i amb els responsables de
les àrees implicades.
- Planificar, gestionar i avaluar el pressupost de la unitat.
- Establir polítiques d’estalvi que millorin l’eficiència dels recursos municipals
envers a l’àmbit d’actuació
- Impulsar la implantació i consolidació de la qualitat i la innovació tecnològica en
la Secció, per facilitat i agilitzar el compliment dels seus objectius

Funcions transversals (de direcció):
-Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat.
-Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats.
-Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat.
-Gestionar el processos, la qualitat i els resultats econòmics de la Unitat, mitjançant
l’establiment i manteniment d’indicadors de gestió.
-Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat.
-Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions.
-Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions.
-Gestionar els recursos materials d’ús comú de la unitat
Unitat Intermèdia de Comunicació i Imatge
- Gestionar els diferents serveis de comunicació i imatge.
- Executar el model de comunicació i imatge definit per la Secció.
- Organitzar l’escenografia en els actes institucionals que ho requereixin, així com
garantir la seva cobertura informativa i/o fotogràfica.
- Assegurar una adequada presència de l’activitat municipal en els mitjans de
comunicació
- Efectuar la correcta realització de les rodes de premsa i presència en la
cobertura d’esdeveniments.
- Elaborar continguts noticiables pels diferents canals de comunicació de
l’ajuntament.
- Supervisar i aportar continguts a les diferents xarxes socials (Facebook, Twitter,
Flickr, Instagram
- Realitzar la programació de Ràdio Castelldefels i coordinar els equips de tècnics
i col·laboradors.
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- Realitzar els continguts de CastelldefelsTV i garantir el correcte funcionament
de les emissions en streaming.
- Gestionar el pressupost de l’àmbit competencial
- Impulsar la implantació i consolidació de la qualitat i la innovació tecnològica en
la Unitat, per facilitat i agilitzar el compliment dels seus objectius
- Executar campanyes de Comunicació institucional i Imatge corporativa
- Realitzar l’elaboració de continguts i disseny de materials.
- Assegurar la qualitat dels materials de difusió i el seu procés de producció

Funcions generals:
Les funcions que es defineixen a continuació són enunciatives, no limitatives i es
complimentaran amb la descripció de l’organigrama i procediments corresponents:
- Planificar , programar i executar l’activitat de la Unitat, d’acord amb les
directrius de
- l’àrea/secció corresponent.
- Control i seguiment del pressupost i la despesa.
- Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat que dirigeix.
- Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la
informació i la
- delegació de responsabilitats.
- Respondre a les necessitats de formació dels treballadors/es de la Unitat
Organitzativa que dirigeix.
- Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que
dirigeix
- i fomentar la implantació i manteniment de sistemes de gestió de qualitat.
- Assenyalar els objectius, les directrius i avaluar els resultats i competències de
tot el
- personal adscrit a la Unitat.
- Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions.
- Vetllar pel compliment de la normativa relativa a la protecció de dades.
- Executar total o parcialment processos o projectes tècnics i administratius de
l’àmbit
- competencial. L’àmbit competencial i profunditat de les tasques està en funció
de
- l’estructura de l’Àrea, projectes i objectius establerts per l’àrea.
- Resoldre sobre els processos del que és propietari i efectuar propostes de
resolució o
- implantació.
- Facilitar la transversalitat de gestió i la integració de sistemes de treball i
objectius.
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CAP UB ESTUDIS I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES TRANSVERSALS
Immigració
Missió:
Desenvolupar serveis d’atenció a la població immigrada
Visió:
Una ciutat diversa i intercultural, així com integradora, que defensa els drets humans
individuals i col·lectius de la seva ciutadania independentment del seu orígen.
Aportacions:
En el terreny de la cooperació i immigració, dediquem pressupost municipal a les aportacions
següents:
- Serveis d’atenció a la població immigrada.
- Aportació del pressupost anual municipal a ONG’s i altres institucions de cooperació al
desenvolupament.
- Relacions de cooperació amb altres pobles.
- Àmbits de participació: Consell de Cooperació, Comissions i Plataformes ciutadanes
participatives, Consell Interculturalitat i Comissió Municipal d’immigració.
- Servei Informació Treballadors/res estrangers/res
- Cursos Català per immigrants
- Cursos extraordinaris castellà per immigrants
- Actes Convivència Intercultural
- Sessions acollida
- Àmbits de participació: Consell Interculturalitat i Comissió Municipal d’Immigració i
Comissió i Plataformes ciutadanes participatives.

Participació i relacions amb entitats
Missió:
Generar una sensibilitat i establir els canals per a fer efectiva la participació de la ciutadania en
els afers municipals, i facilitar les eines per desenvolupar la capacitació a les xarxes ciutadanes.
Visió de Participació i relacions amb entitats
Una visió de la participació ciutadana entesa com un valor afegit i diferencial de la gestió
pública, facilitador d’una administració transversal i deliberativa, passant de governar per a les
persones a governar amb les persones.
Principals aportacions
- Articulació de la participació ciutadana i l’associacionisme
- Dinamització i formació entitats i associacions, incloses AAVV.
- Programa de suport a les entitats veïnals: subvencions, cessió d’espais, etc..
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Tallers i cursos a les entitats de la ciutat en matèria de dinàmiques associatives.
Reglament de participació ciutadana i el seu desenvolupament.
Assessorament en la creació de noves entitats.
Material de difusió del teixit associatiu: guia d’entitats, portal web entitats.
Organització d’actes i activitats vinculats a l’àmbit competencial (sopar d’entitats, Premis
ciutat de Castelldefels, dia d’Europa, dia de les NNUU, etc...)
Dinamització dels consells territorials.
Suport al Projecte Pla de Barris.
Coordinació del Servei de Mediació, convivència ciutadana i mesures reparadores.

Funcions de la Unitat:

-

Prestar serveis d’informació, orientació i regularització adreçats a la població immigrada
que arriba a la ciutat.
Promoure i gestionar la participació ciutadana.
Revisar i actualitzar el Reglament de participació ciutadana.
Col·laborar en l’organització d’actes dirigits a les entitats i associacions del seu àmbit
d’actuació.
Participar en l’observatori internacional de democràcia participativa i en altres
administracions.
Col·laborar amb Secretaria vetllant per a l’actualització de dades de les entitats del
municipi al Registre Municipal d’entitats.
Desenvolupar tasques de suport i col·laboració amb les altres Àrees municipals (Pla de
Barris, Gent Gran, etc ).
Elaborar les convocatòries i actes dels consells de participació i audiències públiques.
Sol·licitar i gestionar subvencions atorgades per les administracions.
Participar en la comissió tècnica de civisme.
Desenvolupar el pacte cívic.
Gestionar la cessió d’espais a entitats: Coordinació d’usos d’espais i formalització i gestió
de l’adjudicació, amb un especial seguiment dels espais cedits a les entitats ciutadanes del
seu àmbit competencial i les Associacions de Veïns.
Actualitzar la informació a la web municipal.
Dinamitzar i coordinar el portal web de les entitats.
Col·laborar amb Secretaria en la gestió de la convocatòria del Consell de Ciutat.

Funcions transversals (de direcció):
Planificar i programar i executar l’activitat de la unitat d’acord amb les directrius facilitades.
Assenyalar els objectius, les directrius i avaluar els resultats i competències de tot el
personal adscrit al seu càrrec.
Control del pressupost i la despesa.
Proposar i executar millores organitzatives a la Unitat que dirigeix .
Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la delegació
de responsabilitats.
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Respondre a les necessitats de desenvolupament professional dels treballadors/es de la Unitat
Organitzativa que dirigeix.
Avaluar la qualitat i la satisfacció dels usuaris/es.
Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que dirigeix
Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions.
Vetllar pel compliment de la normativa relativa a la protecció de dades.
Executar total o parcialment processos o projectes tècnics i administratius de l’àmbit
competencial. L’àmbit competencial i profunditat de les tasques està en funció de l’estructura
de l’Àrea, projectes i objectius establerts per l’àrea.
Resoldre sobre els processos del que és propietari i efectuar propostes de resolució o
implantació.
Facilitar la transversalitat de gestió i la integració de sistemes de treball i objectius.
Recerca activa de vies de finançament.

Polítiques Transversals
UNIVERSITATS, CULTURA CIENTÍFICA I TECNOLÒGICA
-Gestió de la relació, estratègia i seguiment del conveni amb el Campus del Baix Llobregat de la
UPC
-Coordinació estratègia municipal Smart Cities amb la UPC i Diputació
-Foment de la Cultura Científica i Tecnològica
INTERNACIONALIZACIÓ I PROJECCIÓ EXTERIOR
-Plans Europeus (en la mesura que es pugui)
-Estratègia de projecció exterior (seguiment del pla aprovat pel Ple el 27 de març de 2014, amb
les modificacions que calgui)
-Cooperació descentralitzada: Plataforma Local-Med -> Relacions amb M’Diq i Assilah
GESTIÓ PATRIMONI HISTÒRIC IMMOBLE I MOBLE
-

Moble:
Manteniment inventari

-

Immoble
Conjunt Patrimonial del Castell i de l’Església Romànica:
• Coordinació del procés de debat i implementació del nou pla
d’usos
• Coordinació i manteniment del Centre Interpretació d’Història
• Coordinació d’activitats externes, visites i exposicions
• Control del seu manteniment
Torres de defensa:
• Coordinació del procés d’estratègia de la seva difusió i
manteniment.
Catàleg del Patrimoni Immoble.
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• Proposta de redacció de nou catàleg
• Seguiment de l’antic ja aprovat
• Pont de la Corredora
o Arqueologia: Relació amb les activitats arqueològiques que es desenvolupin al
municipi

PROGRAMES TRANSVERSALS
-

Col·laboració amb el PAM, per a elaborar-lo des de un punt de vista participatiu, i
establir mecanismes participatius de seguiment (Consell de Ciutat).
- Col·laboració en la creació dels nous consells municipals o òrgans de participació.
- Programa de convivència i civisme: seguretat i convivència : policia local, espai públic,
participació, educació, centre de mediació
- Creació i/o coordinació de comitès estratègics Inter departamentals
- Acompanyament i col·laboració del desenvolupament del Pla de mobilitat
- Col·laboració en temes de transparència
- Gestió equipaments municipals: inventari dels espais i revisió convenis de cessió
d'espais.
- Elaboració del pla d'usos dels equipaments municipals.
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Secretaria General,
Contractació i Compres
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Estructura organitzativa de l’Àrea de Secretaria General,
Serveis Jurídics, Contractació i Compres
Missió
Desenvolupar la funció fedatària pública de tots els acords i actes administratius
municipals i prestar assessorament legal als regidors i a les Àrees, Seccions i Unitats de
l’Ajuntament. També li correspon la representació i defensa en Jutjats i Tribunals i
davant de companyies asseguradores. La Secretaria General vetllarà per la planificació
i correcció dels processos de compres i contractacions municipal així com la de la de la
documentació produïda a l’ajuntament i del seu tractament arxivístic, tant l’històric
com l’actual.
Visió
Volem ser un servei que satisfaci la demanda ciutadana d’informació i l’assessorament
dels òrgans municipals sobre la legalitat i els tràmits del nostre abast que siguin
objecte de coneixement general per la població i les àrees municipals, actuant d’una
manera personalitzada, àgil, senzilla i entenedora a través d’uns professionals
motivats, seguint criteris de qualitat i amb transparència i respecte a la legalitat vigent.
Principals aportacions
-

Cartipàs Municipal
Elaboració propostes d’acord, certificats, trasllats i aixecament d’actes de la Junta
de Govern Local, Ple i empreses municipals.
Lectura, correcció i signatura de decrets, resolucions de l’alcalde i regidors i
confecció del llibre.
Lectura, correcció i signatura de les propostes de despeses i dels contractes
menors.
Gestió dels anuncis propis i d’altres administracions.
Gestió del Registre Municipal d’Entitats.
Consultes i respostes jurídic administratives, membres corporatius i personal de les
àrees, seccions i/o unitats.
Informes jurídics
Representació legal de l’ajuntament en la via administrativa i judicial.
Procés de compres i contractació.
Elaboració i tramitació dels Reglaments municipals.
Compulses de documents.
Validació de Poders
Certificats per a pensionistes – Fes de Vida
Registre de parelles estables.
Gestió de les reclamacions patrimonials.
Gestió assegurances edificis i vehicles.
Procés d’eleccions
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Elaboració i avaluació de la taula d’indicadors
Arxiu històric i administratiu (gestió documental).
Digitalització de la documentació.
Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica de l'Ajuntament de
Castelldefels .
Demandes, contestacions de defensa jurídica als interessos de l'ajuntament.
Instrucció d'expedients disciplinaris.

-

Funcions de l’Àrea
- Donar la fe pública administrativa de tots els actes i acords de la Corporació.
- Assessorar legalment i emetre informes i dictàmens de caràcter jurídic sol·licitats
per l’Alcalde i la resta dels òrgans de govern.
- Consultes i respostes jurídic administratives, membres corporatius i personal de les
àrees, seccions i/o unitats
- Assessorar jurídicament a les empreses municipals.
- Informar de les qüestions de competència entre l’Ajuntament i altres entitats
públiques.
- Representar legalment a l’Ajuntament i altres entitats de la Corporació en els
processos jurisdiccionals de l’ordre civil, penal i contenciós-administratiu.
- Gestionar, custodiar, modernitzar i adequar l’Arxiu municipal, tant administratiu
com històric.
- Representar legalment i assumir les relacions internes i externes amb tercers
derivades de les accions de responsabilitat civil, patrimonial, penal, etc.
- Gestionar tots els processos i consultes electorals.
- Establir un sistema de defensa i assegurances municipals tan ampli com sigui
possible.
- Orientar a la ciutadania personalment, telefònicament i a través de correu
electrònic sobre els assumptes que gestiona l’Àrea d’una manera senzilla i
entenedora.
- Garantir la informació puntual amb els serveis d’atenció ciutadana i la web
municipal.
Funcions transversals (de direcció)
Planificar i programar l’activitat de l’Àrea.
Gestionar el pressupost.
Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat que dirigeix.
Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i
la delegació de responsabilitats.
- Respondre a les necessitats de desenvolupament professional dels treballadors de
la Unitat Organitzativa que dirigeix.
- Avaluar la qualitat i la satisfacció dels usuaris.
- Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics de la Unitat
Organitzativa que dirigeix, mitjançant l’establiment i manteniment d’indicadors de
gestió.
-
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- Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que
dirigeix.
- Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions.
- Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions.
Unitat Intermèdia de Contractació i Compres
Missió:
Gestionar les licitacions de l’Ajuntament, assessorar en les contractacions
descentralitzades, gestionar les compres centralitzades de l’Ajuntament, amb criteris
de legalitat i eficiència
Aportacions:
Contractació.
Compres centralitzades.
Formació i assessorament a la resta d’àrees en les matèries de competència de la
unitat.
Procediments, formularis, circulars i indicadors.
Informació i tramitació en plataformes electròniques (intranet, seu, etc..).
Base de dades de tercers
Funcions:
Gestionar la contractació:
Licitacions. Adjudicacions. Pròrrogues.
Tramitar compres centralitzades.
Controlar màquines vending.
Negociar amb proveïdors.
Fer la planificació, seguiment i control dels processos de compres i contractació.
Gestionar informació electrònica:
Terminis i condicions de licitacions.
Informació de les empreses adjudicatàries.
Preparar informació contractual, Indicadors.
Tramitar expedients de la Unitat.
Gestionar qüestions contractuals amb altres Administracions Públiques.
Mantenir l’arxiu de la unitat i gestionar-ne la correspondència.
Atendre consultes internes i externes.
Funcions transversals (de direcció):
Planificar i programar la activitat de la Unitat.
Gestionar el pressupost.
Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat organitzativa que dirigeix.
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Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats.
Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat organitzativa
que dirigeix.
Avaluar la qualitat i la satisfacció d’usuaris.
Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics de la Unitat organitzativa
que dirigeix, mitjançant l’establiment i manteniment d’indicadors de gestió.
Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que dirigeix.
Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions.
Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions.

Organigrama
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Identificació de l’Àrea en el procés general
Processos en que participa i principals aportacions
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Modelo de Gestión y
Dirección

Definición y despliegue del proyecto
estratégico

Gestión de la
Innovación y de la
Calidad

Organización y
sistemas de gestión

Participación
Ciudadana

Relaciones
institucionales

Comunicación
Externa

OAC

Procesos de Servicios Socioeconómicos
Procesos de Servicios Personales

(Oficina de Atención
Ciudadana)

Procesos de Servicios Territoriales

(Oficina de Atención
Ciudadana)

OAC

ÁMBITO SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

Procesos de Servicios Económico Administrativos

Procesos de gestión de
Recursos Económicos
Servicios
económicos
Contabilidad
Contratación
Compras y
Patrimonio

Procesos de Infraestructura y apoyo

Procesos de Gestión de Recursos
Humanos

Logística interna

Logística del
servicio

Desarrollo de
personas

Puestos de trabajo

Inspección

SS de información

Condiciones
salariales

Seguridad y salud

Sistema de
Información
Geográfica

SS Jurídicos

Resultados
Resultadosen
enla
laCiudadanía
Ciudadanía

Elaboración normativa

CONFIANZA Y CREDIBILIDAD

Necesidades,
Necesidades,expectativas
expectativasyyobligaciones
obligacionesde
dela
la
Ciudadanía
Ciudadanía

ÁMBITO ESTRATÉGICO
PROCESO DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

ÁMBITO INFRAESTRUCTURA Y APOYO

Procediments normalitzats de l’Àrea
Codi
Procediment
PR01CC-01
PR01CC-02

Procediments
Estat
Compres centralitzades.
fet
Contractació d’obres per procediments obsolet
oberts.

Codi
Instrucció
IT01-PR01CCP-02

IT03-PR01CCP-02
IT04-PR01CCP-02
IT01-PR01CCP-03

- Contractació ordinària per
concurs.
- Contractació ordinària per
subhasta.
- Contractació urgent per concurs.
- Contractació urgent per subhasta.
- Per tipologia.

IT01-PR01CCP-04
IT02-PR01CCP-04
IT03-PR01CCP-04
IT04-PR01CCP-04
IT05-PR01CCP-05
-

- Actes de preus contradictoris.
- Pròrrogues.
- Modificacions per percentatges.
- Revisions.
- Rescissions.
-

IT02-PR01CCP-02

PR01CC-03
PR01CC-04

PR01CC-05
PR01CC-06

Contractació per procediment negociat obsolet
sense publicitat.
Modificacions i resolució de contractes.
obsolet

Devolució garantia definitiva licitació.
obsolet
Selecció i homologació de proveïdors.
fet
Tramitació dels expedients de reclamació
patrimonial contra l’ajuntament.
Gestió de l’aprovació de decrets i
resolucions de l’alcalde i dels regidors i
regidores delegats/des i Organismes
Autònoms mitjançant el PAC.
Elaboració de les convocatòries dels
òrgans col·legiats: Ple, Junta de Govern
Local i òrgans d’administració dels
Organismes Autònoms i societats
municipals.
Gestió del taulell d’anuncis i dels anuncis

Instruccions

Estat

obsolet
obsolet
obsolet
obsolet
obsolet
obsolet
obsolet
obsolet
obsolet
obsolet
-
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oficials als Diaris Oficials: DOGC i BOP
Certificats per obertura de farmàcia.
Notificacions als membres dels òrgans
col·legiats.
Inscripció de parelles estables al registre.
Inscripció d’entitats ciutadanes al registre.
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Àrea de Desenvolupament Organitzatiu
i Règim Interior
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Estructura organitzativa de l’Àrea de Desenvolupament Organitzatiu
i Règim Interior
Missió
La nostra missió és doble:
-Garantir el desenvolupament organitzatiu i de les persones necessàries per tal que la
organització compleixi amb la seva missió, impulsant la qualitat i la innovació en els
processos de millora.
-Facilitar la provisió d’eines, mètodes, recursos i serveis de suport al conjunt de
l’organització i afavorir el desenvolupament humà i organitzatiu amb la finalitat de
prestar serveis a la ciutadania, amb criteris de transparència i eficàcia.
Visió
La Direcció de Desenvolupament Organitzatiu i Règim Interior ha de ser qui articuli el
sentit finalista de la institució, tant en la seva orientació a la ciutadania com el seu
model de gestió, ajudant a integrar els esforços i les actuacions de cada àmbit de
gestió.
Aportacions:
-Articulació del projecte estratègic
-Seguiment i control del Pla d’Actuació Municipal
-Articulació dels compromisos de servei
-Sistema de Gestió de Qualitat
-Articulació de nous desenvolupaments i projectes
-Polítiques i sistemes de direcció
-Estructura organitzativa, processos i sistemes: disseny, normalització, implantació i
millores
-Polítiques i sistemes de gestió de persones
- Articulació Salut i Prevenció de Riscos Laborals
-Articulació La Transparència Municipal
-Gestió Integral dels sistemes d’informació i de comunicació
-Atenció ciutadana
-Logística interna
-Inspecció municipal
Funcions
Funcions de vèrtex estratègic :
-Definir i gestionar el procés estratègic
-Definir i impulsar el model organitzatiu
-Definir les Polítiques de Personal i Sistemes de Direcció
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Funcions de tecnoestructura :
-Gestionar el sistema de qualitat
-Promoure els compromisos de servei a través de l’articulació de les cartes
corresponents
-Impulsar la innovació i desenvolupament organitzatiu permanent en activitats i
serveis
-Donar suport, consultoria i assessorament en la implantació de les polítiques i
sistemes de direcció i gestió de les persones
-Desenvolupar sistemes d’informació i comunicació
Funcions de servei :
-Garantir la seguretat de la informació i les comunicacions
-Garantir la disponibilitat de la informació i les comunicacions
-Actuar de suport tècnic informàtic
-Gestionar les condicions de treball de la plantilla de l’Ajuntament
-Fer la gestió economicoadministrativa de personal
-Gestionar les polítiques i sistemes de gestió de persones
-Administrar la PRL i la salut laboral i integrar-la dins de la gestió de l’organització
-Realitzar la defensa jurídica-laboral
-Efectuar la logística interna
-Efectuar el manteniment bàsic per a l’ús de les instal·lacions
Funcions de serveis vinculades al nucli operatiu :
-Gestionar els serveis de l’atenció integral a la ciutadania
-Gestionar la inspecció municipal polivalent

Funcions transversals (de direcció)1
-Planificar i programar l’activitat de l’Àrea que dirigeix
-Gestionar el pressupost
-Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat que dirigeix
-Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats

1

Conforme a l’esquema anterior de funcions que venim utilitzant (basat en Mintsberg), serien
considerades funcions de Línia de Comandament o de Coordinació.
Comprèn les funcions necessàries per a garantir la coordinació entre el vèrtex estratègic i el nucli
operatiu. Podem distingir tres grups de funcions: Funcions verticals: -Transformar les línies estratègiques
en objectius de gestió desplegats en els processos de gestió. –Recollir informació i transmetre-la de
forma ascendent o descendent. –Prendre les decisions de polítiques de gestió per a assolir el
funcionament del procés. Funcions horitzontals: -Mantenir la coordinació horitzontal entre totes les
unitats del nucli operatiu, amb la Tecnoestructura i els Serveis, i amb l’exterior. Funció cara a les
persones dirigides: -Integrar a les persones en el projecte de govern, el procés de prestació de servei i en
la gestió. –Controlar els resultats, integrats en el procés general, i el desenvolupament del procés. Així
mateix, l’aportació de la línia mitja se centra, a través de la seva estructuració i coordinació, a
possibilitar. –Manejar la complexitat dels processos a través de la coordinació. L’augment global de
l’eficàcia de recursos.
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-Respondre a les necessitats de desenvolupament professional dels treballadors de
l’Àrea que dirigeix
-Avaluar la qualitat i la satisfacció dels usuaris
-Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics, mitjançant l’establiment i
manteniment d’indicadors de gestió
-Implantar, millorar i mantenir els procediments de l’Àrea que dirigeix
-Garantir la total seguritat de les persones i les instal·lacions
-Optimitzar les capacitats del equip humà i les instal·lacions
Organigrama
Regidoria de Règim Interior

Director de
desenvolupament
Organitzatiu i Règim Interior

Comissió d’Administració
Electrònica

Comité de Direcció i Qualitat

Cap de Secció de
Personal

Cap UI de Gestió
de Personal

Cap de Secció de
Sistemes d’Informació

Responsable
d’Administració
de Personal

Cap UI de l’Oficina
d’Atenció Ciutadana

Cap UI DO I Règim
Interior

(1) Suport
Tècnic Sup.
Coordinador/a
de Projectes TIC

(2) Tècnic
Superior
Transparència /
Prevenció Riscos
(1)
Coordinador
/a DO i Q

Cap UB de Logística
i Reproduccions

(1) Suport Tècnic
Mig ( Sistemes)

(1) Suport
Tècnic Mig

(3) Suports
Adm.

(2) SuportTècnic Aux.

Cap UI d’Inspecció
Municipal

(1) Suport
Tècnic Mig

(1) Suport
Admin.
Padró

(1) Suport
Admin.

(2)
(4)
Auxiliars
Auxiliars
de Serveis de Serveis

(1) Suport
Aux. Admin.

(13) Suports
Adm
Gestors
OAC

(3) Suports
Tècnic Mig

(2) Suport
Tècnic Aux.

(2) Suport
Tècnic Aux.

(1) Suport
Tècnic Mig

(2) Suports
Tècnics
Auxiliars

(1) Suport
Admin.

(1) Suport
Aux. Tècnic
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Esquema de funcions de l’Àrea
Àrea de
Desenvolupament
Organitzatiu i Règim
Interior

Desenvolupament Organitzatiu

Procès estratègic

Estructura organitzativa

Definir i gestionar el
procés estratègic

Estructura
organitzativa,processos i
sistemes
Disseny,
normalització,

Impulsar i mantenir vigent
la Missió, Visió i Valors
Institucionals
Model de Direcció

Fer el seguiment del Pla
Municipal d'Actuació
Definir i gestionar el
sistema de quadre de
Innovació i Qualitat
Observatori de ciutat
Gestió de la Qualitat

implantació i millores
Direcció i/o suport i
acompanyament en la
implantació de les millores
Normalització de sistemes de
direcció, mesura i avaluació de
resultats

Administració de Personal i
Relacions Laborals

Sistemes de Informació

Administració econòmica
laboral

Eines d'informació i
comunicació

Atenció Ciutadana

Equipament de treball i de
seguretat

Suport tècnic

Recepció i atenció

Gestió individual i
col·lectiva de les condicions
de treball
Defensa jurídica de
l'ajuntament en els
contenciosos laborals
Administració del model
retributiu, fix i variable

Desenvolupament de
programes i aplicacions

Informació

Web i intranet municipal

Derivació

Suport a l'administració
electrònica

Tramitació

Serveis municipals centralitzats

Disseny i desenvolupament de
Politiques de RRHH

Disseny i dotació d'espais
de treball

Seguretat de la informació i
les comunicacions

Suport a la notificació

Definició de les polítiques i
sistemes de gestió de Recursos
Humans
Gestió de desenvolupament i
la formació professional
Aprovisionament dels llocs de
treball

Nòmines, assegurances
socials i tributs

Suport tècnic al
desenvolupament de la
societat de la informació

Gestió integral del Padró
Municipal d'habitants

Propostes de Sistemes de
millora de la qualitat i la
innovació organitzada
Gestió de la innovació.
Nous projectes
Coordinació del
desplagament de
polítiques de societat de

Gestió del sistema de treball
per objectius de resultats i del
cumpliment
Gestió de la comunicació
interna
Gestió de la mobilitat i
promoció professional

Prevenció de Riscos Laborals

Transparència

Aprovisionament, selecció
contractació i acollida del
Aprovisionament, selecció
contractació i acollida del
personal extern i intern

Inspecció polivalent
Inspecció de caràcter previ
al començament d'una
activitat
Inspecció de seguiment

Inspeccions preventives
Inspecció en virtut de
denúncia
Inspecció d'ofici
Logística i Reproduccions
Logística i Reproduccions
Logística d'esdeveniments a
la Casa Consistorial
Consergería i manteniment
elemental d'edificis
Manteniment de vehicles i
serveis associats
Notificacions dins i fora del
municipi
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Identificació de l’Àrea en el procés general

PROCESOS ESTRATÉGICOS
Modelo de Gestión y
Dirección

Definición y despliegue del proyecto
estratégico

Gestión de la
Innovación y de la
Calidad

Organización y
sistemas de gestión

Participación
Ciudadana

Comunicación
Externa

Relaciones
institucionales

Procesos de Servicios Personales

OAC

Procesos de Servicios Socioeconómicos

(Oficina de Atención
Ciudadana)

Procesos de Servicios Territoriales

(Oficina de Atención
Ciudadana)

OAC

ÁMBITO SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

Procesos de Servicios Económico Administrativos

Procesos de Gestión de Recursos
Humanos

Procesos de gestión de
Recursos Económicos

Procesos de Infraestructura y apoyo

Servicios
económicos

Logística interna

Logística del
servicio

Desarrollo de
personas

Puestos de trabajo

Inspección

SS de información

Condiciones
salariales

Seguridad y salud

Sistema de
Información
Geográfica

SS Jurídicos

Contabilidad
Contratación
Compras y
Patrimonio

Resultados
Resultadosen
enla
laCiudadanía
Ciudadanía

Elaboración normativa

CONFIANZA Y CREDIBILIDAD

Necesidades,
Necesidades,expectativas
expectativasyyobligaciones
obligacionesde
dela
la
Ciudadanía
Ciudadanía

ÁMBITO ESTRATÉGICO
PROCESO DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

ÁMBITO INFRAESTRUCTURA Y APOYO
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Processos en els que participa i principals aportacions
Procés
Definició i
desplegament
del projecte
estratègic
Model de gestió i
de direcció

Gestió de la
Innovació i la
Qualitat

Gestió de la
societat de la
informació

Organització i
sistemes

Logística interna i
externa

Aportació
Desenvolupament de la Visió, Missió i Valors
Anàlisi i diagnòstic intern
Anàlisi i diagnòstic extern
Definició i implantació del pla de gestió municipal
Auditoria del procés
Definició d’àmbits de gestió i de decisió de responsables de cada
nivell organitzatiu.
Determinació de criteris de direcció
Model de comunicació interna: definició i implantació
Auditoria del procés
Definició i extensió del model: serveis, proveïdors i ciutadania
Seguiment i suport a la implantació del model
Prospecció i anàlisi d’iniciatives i de millores d’altres organitzacions
Investigació i anàlisi de bones pràctiques
Anàlisi d’iniciatives i de millores de les Àrees
Anàlisi de processos
Elaboració de propostes d’innovació
Auditoria del procés
Desenvolupament de polítiques públiques d’accés a tecnologies de la
informació
Coordinació amb les Àrees per al desplegament de polítiques de
societat de la informació en els diferents serveis interns i externs.
Col·laboració interadministrativa (Oficina de Desenvolupament
Tecnològic local de la Diputació de Barcelona, consorci Administració
Oberta de Catalunya i Localret
Auditoria del procés
Normalització de sistemes de gestió i direcció
Implantació de millores als processos, estructures i sistemes
Desenvolupament organitzatiu
Disseny i dotació d'espais de treball
Auditoria del procés
Gestió del subministrament de material fungible
Gestió de la reproducció i les fotocòpies
Gestió dels elements i equipaments comuns
Gestió del manteniment bàsic de l’edifici consistorial
Gestió de notificacions i repartiment intern i extern dins i fora del
municipi (paper i electrònic)
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Inspecció
Gestió de Recursos
Humans

Atenció ciutadana
Oficina d’Atenció
Ciutadana

Protecció i
prevenció de la
Salut
Transparència

Codi:

DOC-ORG

Pàgina:

Gestió de la correspondència i paqueteria que arriba i surt de
l’ajuntament.
Coordinació amb Règim Interior (Desenvolupament Organitzatiu i
Oficina d’Atenció Ciutadana).
Desenvolupament d’accions inspectores: inspecció preventiva i a
instancia de part o d’ofici
Desenvolupament de persones
Aprovisionament dels llocs de treball
Administració econòmica laboral
Gestió de les condicions de treball
Recepció i atenció
Informació
Derivació
Tramitació
Resolució
Suport a la notificació
Gestió integral del Padró Municipal d’habitants
Integració de la prevenció dels riscos laborals dins de l’organització

Vetllar perquè els continguts de la informació activa i passiva
compleixi amb la normativa vigent, (Transparència, LOPD, Esquema
Nacional de Seguretat).

Òrgans i mecanismes de coordinació
Òrgans de Gestió de l’Àrea:
Reunions internes de coordinació i seguiment:

Comitè de Gestió de l’Àrea
Composició:
Director de l’Àrea amb els Caps de Secció de Personal i de Sistemes d’Informació,
Unitat Intermèdia de l’Oficina d’Atenció Ciutadana i Inspecció
Periodicitat:
1 reunió setmanal

Secció i/o Unitat:
Composició:
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Caps de Secció o Unitat, Coordinadora Desenvolupament Organitzatiu i Qualitat o
Coordinador de Projectes amb el seu equip
Periodicitat:
1 reunió setmanal
Òrgans de Planificació i gestió dels serveis d’Inspecció:

Comissió dels Serveis d’Inspecció
Composició:
-Regidors implicats en àmbits que gestionen inspeccions: Seguretat Ciutadana,
Planejament i Llicències, Via Pública, Salut i Consum i Inspecció Municipal Polivalent.
Responsables de referència de cadascun dels àmbits d’activitats que componen
l’activitat inspectora i l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
-Reunions de planificació i seguiment trimestral: Regidor president: Regidoria de
Governació; Responsables tècnics de referència: Inspecció Municipal Polivalent,
Planejament i Llicències, Via Pública, Policia Local i Salut i Consum; responsable de
l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
-Reunions de coordinació i seguiment general d’activitats: Tècnic coordinador:Cap UI
d’Inspecció Municipal Polivalent; Responsables tècnics de referència: Tècnic
d’Inspecció Municipal Polivalent, Planejament i Llicències, Via Pública, Policia Local i
Salut i Consum; Responsable Oficina d’Atenció Ciutadana.
Es proposa la figura d’un Regidor-President així com d’un Tècnic coordinador amb la
missió d’actuar de coordinador de l’agenda de les reunions i de seguiment de
compromisos i acords
Periodicitat; dos nivells:
-Reunions de planificació i seguiment de campanyes (trimestrals)
-Reunions de coordinació i seguiment general d’activitats (mensuals)
Característiques:
Reunions de planificació i seguiment de campanyes (trimestrals):
· Realitza la planificació, el seguiment, els compromisos i acords.
· Té tres nivells d’intervenció: decisori, deliberatiu i informatiu
-Nivell decisori: planificació del conjunt d’activitats en funció de les campanyes
d’inspecció i sensibilització que planteja cada àmbit de gestió, en resposta a les
diferents polítiques municipals
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-Nivell deliberatiu o consultiu: temes en els quals l’última responsabilitat li
correspongui a un àmbit de gestió, però necessiten de deliberació, coordinació i acords
o de marcar els límits en la mesura que aquestes decisions afectin a altres Seccions
-Nivell informatiu: informació obligatòria: aquella a compartir amb les àmbit de gestió,
per les seves repercussions, junt amb la planificació i programació d’activitats.
Informació d’iniciativa pròpia: la qual cada component decideixi aportar
-Reunions de coordinació i seguiment general d’activitats (mensuals):
-És un òrgan de caràcter informatiu i deliberatiu
-Realitza el seguiment de la planificació i dels compromisos i acords
-Té dos nivells: deliberatiu i informatiu
-Nivell deliberatiu o consultiu: temes en els quals l’última responsabilitat li
correspongui a un àmbit de gestió, però necessitats de deliberació, coordinació i
acords o de marcar els límits en la mesura que aquestes decisions afectin a altres
Seccions
-Nivell informatiu: informació obligatòria: aquella a compartir amb les un àmbit de
gestió per les seves repercussions, junt con la planificació i programació d’activitats.
Informació d’iniciativa pròpia: la qual cada component decideixi aportar
-Descripció d’Unitats organitzatives:

Desenvolupament Organitzatiu
Missió
Afavorir la normalització, bàsicament enfocada a facilitar l'efectivitat del treball en el
conjunt de l'organització i assegurar l'adequació del nivell tècnic dels sistemes de
l'organització, fent de pont entre l'entorn i l'organització
Visió
-Volem portar a terme un disseny i manteniment de l'estructura organitzativa i
sistemes de gestió completament alineats amb les necessitats d'adaptació a l'entorn,
al servei i a la qualitat.
-Volem mantenir el nivell d'innovació precís, partint de dues premisses: Investigació de
l'exterior, i estudi i aplicació als plans de desenvolupament i disseny de serveis.
Aportacions principals
-Articulació del projecte estratègic
-Seguiment i control del Pla d’Actuació Municipal
-Articulació dels compromisos de servei
-Sistema de gestió de la qualitat
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-Articulació i engegada de nous desenvolupaments i nous projectes
-Desenvolupament de processos
-Disseny i manteniment de l'estructura professional i el seu desenvolupament
-Polítiques i sistemes de direcció
-Estructura organitzativa, processos i sistemes: disseny, normalització, implantació i
millores
-Disseny de nous serveis
-Desenvolupament de nous sistemes tècnics de gestió
Funcions:
Definir i gestionar el procés estratègic:
-Coordinar l’elaboració i implantació del Pla d’Actuació Municipal que faci realitat el
model de ciutat perseguit
-Fer el seguiment del Pla d’Actuació Municipal
-Impulsar i mantenir vigent la Missió, Visió i Valors institucionals, contemplant a tots
els grups d’interès
-Fer anàlisis i diagnòstic intern
Definir, donar suport i realitzar el seguiment de les Polítiques i sistemes de direcció:
-Implantar sistemes de direcció i objectius, així com actualització dels indicadors,
seguiment i control pressupostari en aquest àmbit dels objectius del PAM
-Impulsar els processos i decisions dels òrgans de decisió i coordinació
- Gestionar el sistema de direcció i presa de decisions
-Establiment i manteniment d’indicadors de gestió del funcionament de les unitats de
l’ajuntament.
-Impulsar i animar l'arrencada de polítiques funcionals i transversals (política financera,
política d'organització i recursos humans, política de comunicació, política de qualitat,
política d'innovació).
-Definir i gestionar la comunicació interna.
-Gestionar i executar els sistemes de direcció, quadre de comandament i indicadors de
gestió.
Definir i impulsar el model de gestió de persones:
-Planificar els sistemes de gestió de recursos humans.
-Planificar, dissenyar i proposar les accions i plans per a facilitar el desenvolupament i
les capacitats de les persones per adaptar-se a les exigències del desenvolupament
organitzatiu.
Definir i impulsar el model organitzatiu:
-Impulsar la gestió per processos.
-Gestionar i actualitzar la estructura organitzativa.
-Impulsar la definició dels òrgans de decisió i coordinació.
-Facilitar els processos de suport al conjunt de l’ajuntament i avaluar la seva eficàcia i
eficiència.
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-Elaborar i revisar els procediments d’implantació de l’administració/govern electrònic
i coordinació dels grups d’administradors web.
Gestionar la qualitat:
-Impulsar, donar suport i realitzar el seguiment dels compromisos de servei.
-Dissenyar les propostes tècniques de les polítiques públiques i objectius generals en
l’àmbit de l’Organització, qualitat, innovació i modernització de l’administració
(qualitat i innovació).
-Coordinar el desenvolupament de les accions derivades de la Qualitat i Societat del
coneixement i el seu impacte organitzatiu a l’administració.
-Impulsar i donar suport i realitzar el seguiment de la qualitat de servei.
-Analitzar propostes i suggeriments per a integrar-les en serveis.
-Gestionar queixes i reclamacions.
-Vigilar la vigència del cartipàs de serveis.
Articular compromisos de servei:
-Promovent la generació i posta en marxa de Cartes de serveis.
-Promovent la certificació de la qualitat dels serveis.
-Controlant i actualitzant les fitxes de tràmits/serveis de les Cartes de Serveis, Models
ISO; de funcionament intern i de prestació de serveis.
-Vigilant la vigència del cartipàs de serveis.
Impulsar la innovació permanent en activitats i serveis:
-Promovent i participant en xarxes de el intercanvi de experiències amb altres
institucions.
-Promovent i coordinant la implantació de projectes interns de canvi i innovació.
-Incorporant en els plans de actuació els elements d’innovació necessaris per a donar
resposta a noves demandes socials.
-Elaborant els informes i propostes en matèria de Societat de la Informació.
-Desenvolupant i implantant els processos i accions de formació del personal.
-Impulsant i coordinant amb les Àrees el desplegament de polítiques de societat de la
informació en els diferents serveis interns i externs:
Administració electrònica,
Infraestructures de comunicació al carrer,
Promoció de la societat de la informació (resoldre bretxa digital),
Noves tecnologies pel desenvolupament econòmic
Funcions transversals (de direcció):
-Planificar i programar la activitat de l’Àrea
-Gestionar el pressupost
-Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats
-Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat Organitzativa
que dirigeix
Abril-2018

Desenvolupament Organitzatiu i Règim Interior

39

DOCUMENT

Estructura Tècnica i Funcions de
l’Administració Municipal

Codi:

DOC-ORG

Pàgina:

-Avaluar la qualitat dels serveis i la satisfacció dels usuaris
-Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions
-Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Missió:
És el servei responsable del servei propi de la prevenció de riscos laborals de
conformitat amb la Normativa vigent per a empreses de més de 500 treballadors.
Aportacions :
Informes sobre prevenció
Formació pels treballadors/es
Pla de prevenció de riscos laborals
Coordinar el Comitè de Seguretat i Salut Laboral
Planificació de l’activitat preventiva
Adquisició equips de protecció individual
Assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals
Funcions :
-Promoure, amb caràcter general, la prevenció a l'empresa i la seva integració en la
mateixa: Proposar mesures pel control i reducció dels riscos o plantejar la necessitat
de recórrer al nivell superior, a la vista dels resultats de l'avaluació.
Promoure comportaments segurs i la correcta utilització dels equips de treball i
protecció, així com fomentar el interès i la cooperació dels treballadors/es en
l'execució de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
Promoure i controlar actuacions preventives bàsiques com l'ordre i la neteja, la
senyalització i el manteniment general i efectuar el seu seguiment i control.
-Realitzar avaluacions de riscos en general i especialment aquelles amb un
desenvolupament que exigeixi: primer establir una estratègia de medició per
assegurar que els resultats obtinguts caracteritzen efectivament la situació que es
valora, o una segona interpretació o aplicació no mecànica dels criteris d'avaluació.
- Efectuar la formació i informació de caràcter general, a tots els nivells, i en les
matèries pròpies de la seva àrea d'especialització. Realitzar activitats d'informació i
formació bàsica de treballador /es: Coordinar, assistir i participar a les reunions del
Comitè de Seguretat i Salut, revisar i controlar la documentació referent a la prevenció
de riscos laborals, assegurant la seva disponibilitat al col·lectiu de treballadors/es,
canalitzar la informació d'interès cap a l'estructura, així com els resultats obtinguts en
matèria preventiva. Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a la
millora de les condicions preventives o correcció de les deficiències existents.
- Garantir la vigilància de l’acompliment del programa de control i reducció de riscos i
efectuar personalment les activitats de control de les condicions de treball que tingui
assignades: Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilància i
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control de l'estat de les condicions de treball. Proposar l'adopció de mesures de
caràcter preventiu i per a la millora dels nivells de protecció de la seguretat i la salut
dels treballadors/es.
-Realitzar la planificació de l’activitat preventiva i dirigir les actuacions a desenvolupar
en casos d’emergència i primers auxilis i col·laborar amb els serveis de prevenció, en el
seu cas. Participar en l'elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i
programes de prevenció, com la planificació i organització del treball, noves
tecnologies, organització i desenvolupament de les activitats preventives i el projecte
de les activitats preventives.
-Efectuar la vigilància, control i assistència de la salut dels treballadors i treballadores
en relació amb els riscos derivats del treball. Gestió de les revisions mèdiques als
treballadors/es. Conèixer i analitzar els danys produïts en la salut i en la integritat física
dels treballadors, a l'objecte de valorar les seves causes i proposar les mesures
preventives oportunes. La prestació dels primers auxilis i plans d'emergència.
-Participar en la consolidació de la qualitat i la innovació tecnològica en la Unitat, amb
la finalitat d'assegurar el seu funcionament òptim. Detecció de no conformitat i solució
de deficiències.
Gestió i trasllat de les queixes ciutadanes.
Elaboració i Revisió de procediments.
Actualitzar bases de dades informatives.
Recull d’indicadors de serveis i activitat.
Mantenir actualitzada la informació necessària i gestionar les no conformitats,
informant al Cap.
Proposar millores, elaborar i perfeccionar els manuals de procediment necessari pel
bon compliment.
Assegurar el compliment dels models de Qualitat en les tasques de la Unitat.
Introduir informació al web i la intranet municipal.

TRANSPARÈNCIA
Missió:
La nostra missió és impulsar les polítiques d’administració electrònica, la transparència
i el bon govern, a través de la innovació i la qualitat en col·laboració amb totes les
àrees de la Corporació. Així mateix, establir unes línies d’actuació en matèria de
transparència i donar suport, confiança i assessorament al conjunt de l’organització
per treballar la transparència en el marc legal que ens envolta.
Aportacions :
Informes sobre transparència
Resposta i gestió de les peticions de transparència passiva
Implantació de la transparència o publicitat activa
Gestió del Portal de Transparència de l’Ajuntament
Assessorament jurídic en matèria de transparència i protecció de dades.
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Impuls de la correcta gestió de la transparència al conjunt de l’organització.
Guardó infoparticipa i d’altres en la matèria competencial
Documents d’informació municipal pel web/intranet municipal
Formació interna al personal
Funcions :
- Vetllar pel compliment de l’actualització i correcció constant de les dades
publicades al web així com la resposta a demandes ciutadanes en matèria de
transparència: elaborar i mantenir actualitzats el/s processos de gestió de la
transparència, dibuixar i mantenir actualitzat el procés de sol·licitud d’accés a la
informació pública, publicar informació al web municipal, elaborar indicadors,
gràfics i estadístics en matèria de transparència i dades obertes, tractament
d'informació (DC's, indicadors, estadístiques de població)...
- Garantir a través de la coordinació i la formació als responsables de cada
àrea/àmbit i altres administracions la correcció de les dades en matèria de
protecció de dades i transparència (realitzar activitats formatives i
comunicatives en matèria de transparència, orientades tant a les persones de
l’organització com a la ciutadania, col·laborar amb altres àrees de l'Ajuntament
amb els processos participatius, mantenir contactes amb altres unitats
organitzatives de la Corporació, altres Administracions així com amb entitats i
associacions relacionades amb el seu àmbit competencial, duent a terme totes
aquelles tasques que d’aquesta activitat es derivin, per vetllar per l’assoliment
en els terminis d’actualització, accessibilitat de les dades, i compliment de la
normativa de transparència)
- Assessorar i donar suport tècnic tant a nivell intern (a la Corporació en general)
com a nivell extern (institucions i usuaris en general) proporcionant informació
sobre la matèria de la seva especialitat: elaboració d'informes, prestar suport
tècnic en l’aplicació de la normativa de transparència i protecció de dades,
dissenyar una estratègia de reutilització de dades, assistir i participar en les
comissions, reunions o grups de treball als quals sigui designada assumint la
representació de l’Ajuntament en la seva matèria competencial o qualsevol
altre rol que li sigui requerit.
- Promoure, orientar, donar suport i en alguns casos executar diferents sistemes/
projectes/ propostes i activitats que afavoreixin la implantació de la innovació i
la qualitat: impulsar i afavorir la implantació de projectes d’administració
electrònica i d’innovació assegurant la participació del conjunt de les Àrees
municipals, donar suport al Projecte de l'anàlisi estratègic de serveis per tal
d’oferir dades transparents, anàlisi de procediments i tràmits, proposta de
simplificació administrativa, elaboració de tràmits (web i seu electrònica)
intensificant l'ús de la signatura electrònica promovent l'establiment de
convenis d'interoperabilitat per simplificar la petició de documents.
- Participar en la consolidació de la qualitat i la innovació tecnològica en la
Unitat, amb la finalitat d'assegurar el seu funcionament òptim:
Detecció de no conformitat i solució de deficiències.
Gestió i trasllat de les queixes ciutadanes.
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Elaboració i Revisió de procediments
Actualitzar bases de dades informatives,
Recull d’indicadors de serveis i activitat.
Mantenir actualitzada la informació necessària i gestionar les no conformitats,
informant al Cap.
Proposar millores, elaborar i perfeccionar els manuals de procediment
necessari pel bon compliment.
Assegurar el compliment dels models de Qualitat en les tasques de la Unitat.
Complementació d’enquestes
Introduir informació al programa d’actes i activitats.
Introduir informació al web municipal.

UI Règim Interior i Desenvolupament Organitzatiu
Aportacions :
-Desplegament del projecte estratègic (Establiment d’objectius tècnics vinculats als
polítics i seguiment dels mateixos (PAM).
-Gestió de la innovació i la qualitat: administració electrònica (expedients electrònics),
projectes de millora a les unitats certificades ISO, Cartes de Servei, Sistema de Qualitat
de la Platja (Q i ISO), transparència, seu electrònica i web municipal (simplificació dels
tràmits).
-Organització i sistemes de gestió: (Organigrames, Relació de llocs de treball, Gestió
per Competències (avaluació de l’acompliment, carrera professional,
desenvolupament de les persones, Complement de productivitat).
-Assegurar la logística interna, reproduccions i les notificacions municipals i serveis al
equipaments municipals.
-Suport de la Unitat de Logística i Reproduccions amb l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
- Anàlisi estratègic de serveis (imputació de les despeses a Centres de Cost)
Funcions :
-Dirigir, planificar i executar les tasques de la Unitat, amb la finalitat d'assegurar la seva
correcta gestió.
- Vetllar pel manteniment de la consolidació sistemes de Qualitat i fomentar la seva
implantació, per assolir una millora continua en els serveis que proporciona
l'ajuntament .
- Planificar, controlar i avaluar la logística i notificacions municipals i centres adscrits.
-Col·laborar amb la direcció de Règim Interior i Desenvolupament Organitzatiu en la
definició i impuls del model organitzatiu ( impulsar la gestió per processos, definició,
gestió i actualització permanent de l’estructura organitzativa (organigrames, rllt, etc..),
impulsar la definició dels òrgans de decisió i coordinació, facilitar els processos de
suport al conjunt de l’ajuntament i avaluar la seva eficàcia i eficiència, etc..).
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- Fomentar de forma coordinada amb la resta d’Àrees municipals en la innovació
tecnològica i la transparència en els serveis de l’ajuntament ( revisió i actualització de
procediments/ tràmits d’implantació de l’administració/govern electrònic i coordinació
dels grups d’administradors web; participar en xarxes d’intercanvi d’experiències amb
altres institucions; promoure i coordinar la implantació de projectes interns de canvi i
innovació; realitzar aportacions perquè en els plans d’actuació s’incorporin els
elements d’innovació necessaris per a donar resposta a noves demandes socials;
facilitar al personal la gestió del canvi en els processos d’innovació a través d’accions
de formació; facilitar a les Àrees el desplegament de polítiques de societat de la
informació en els diferents serveis interns i externs ( administració electrònica: afavorir
la creació d’expedients electrònics: registre, tramitació, resolució i arxiu, incorporació
de signatura electrònica ..)
- Col·laborar en la definició, donar suport i realitzar el seguiment de les Polítiques i
sistemes de direcció (implantar sistemes de direcció i objectius, així com actualització
dels indicadors, seguiment i control pressupostari en aquest àmbit dels objectius del
PAM, establiment i manteniment d’indicadors de gestió del funcionament de les
unitats de l’ajuntament, col·laborar en l’execució de les polítiques funcionals i
transversals (política financera, d'organització i recursos humans, política de
comunicació, política de qualitat, política d'innovació).
-Participar en el disseny i la gestió del Sistema de Gestió per Competències (avaluació
de l’acompliment, sistema de carrera, desenvolupament professional, ..)
-Vetllar perquè la Unitat doni suport a les àrees municipals i a la ciutadania ( supervisar
les funcions i tasques, elaborar memòries de gestió, recollida i anàlisi d'indicadors,
reunions de coordinació, recollida i aplicació de propostes de millora, repartiment de
tasques entre l'equip)
-Col·laborar en la planificació i execució dels plans de formació que afavoreixin el
desenvolupament personal.

Unitat Bàsica de Logística i Reproduccions
Missió
La missió de la Unitat de Logística i Reproduccions és donar suport a les àrees
municipals i a la ciutadania en quant a la logística dels recursos municipals realitzant
aprovisionament i control del material d’oficina, gestió de la flota dels vehicles
municipals compartits, notificacions amb suport paper i si s’escau, electrònic,
supervisió de la consergeria externalitzada d’alguns edificis, reproduccions, suport en
la recepció de la ciutadania que es dirigeix a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i la gestió de
la informació del seu àmbit competencial.

Aportacions principals
-Fotocòpies, reproduccions /enquadernacions
-Venda de material i entrades
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-Notificacions i repartiment. Servei de notificacions a Barcelona i rodalies. Justificants
d’acusament de rebuda de notificacions. Actualització de l’estat de les notificacions
dins del programa informàtic. Gestió de la notificació electrònica quan correspongui.
-Repartiment correspondència.
- Aprovisionament i gestió d’estocs del material oficina i fungibles
- Vetllar per la correcta prestació del servei de consergeria dels equipaments que
tenen aquest servei externalitzat.
-Reparacions (petit manteniment) de la casa consistorial.
-Control manteniment i consums impressores i reproductores de la Unitat.
-Vetllar per la correcta gestió de l’agenda dels vehicles compartits entre les àrees de
l’ajuntament i el correcte estat dels mateixos (itv, manteniment, consums, neteja,
etc..)
-Participació en la confecció de plecs de condicions sobre compres centralitzades,
serveis de notificacions, consergeria i control de qualitat en els proveïdors,
contractistes.
- Assistència a actes municipals quan el servei ho requereixi (bodes, actes institucionals
a la sala de plens, etc...
Funcions
-Gestionar la compra, l’inventari, custòdia i distribució del material d’oficina, d’acord
amb les competències pel que fa a l’adquisició definida per la Unitat Intermèdia de
contractació, compres i patrimoni de l’ajuntament.
- Assegurar la correcta gestió de la maquinaria de la Unitat i de la flota de vehicles
municipals benzina, oli, revisions taller, neteja...) del seu àmbit.
- Assegurar la correcta gestió de la recollida i entrega de la correspondència, les
notificacions i paqueteria en els terminis que estableix la normativa, tant amb suport
paper com electrònic.
- Centralitzar les fotocòpies, reproducció, enquadernació i distribució i/o venda de
documents.
- Garantir el petit manteniment de l’edifici de la Casa Consistorial.
- Efectuar l’orientació i informació a la ciutadania en col·laboració amb l’oficina
d’atenció ciutadana
- Vetllar i assegurar la protecció de dades personals en les funcions de la Unitat.
- Oferir suport a l’assistència de la celebració de bodes civils i altres actes en els que
l’Organització pugui requerir.
- Realitzar auditories de qualitat en relació al seu àmbit competencial
(correspondència, vehicles, material d’oficina, ús de maquinaria, etc..)
- Vetllar per l’acompliment d’horaris en l’obertura de l’ajuntament.
-Gestió de les disconformitats ciutadanes i de les no conformitats que es detectin a la
pròpia Unitat.
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Funcions transversals (de direcció)
-Planificar i programar l’activitat de la Unitat.
-Gestionar el pressupost.
-Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats.
-Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat Organitzativa
que dirigeix.
-Avaluar la qualitat dels serveis i la satisfacció dels usuaris.
-Gestionar els processos, qualitat i resultats econòmics de la Unitat Organitzativa que
dirigeix, mitjançant l’establiment i manteniment d’indicadors de gestió.
-Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions.
-Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions.
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Unitat Intermèdia de l’Oficina d’Atenció Ciutadana
Missió
L’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Castelldefels té com a missió ser per
als nostres ciutadans i ciutadanes la porta d’accés al seu Ajuntament, atenent de forma
personalitzada les seves necessitats d’informació, gestió i resolució de tràmits, a través
de tots els canals d’atenció presencial, telefònica i telemàtica.
Visió
L’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Castelldefels vol :
... ser un servei integral d’atenció on un equip de professionals polivalents, treballa per
facilitar la relació de la ciutadania amb l’Ajuntament
...cobrint les seves necessitats d’orientació, informació i resolució de tràmits,
...amb el propòsit de fer les gestions municipals mes clares i àgils
Aportacions principals
-Orientació i informació a la ciutadania dels tràmits i serveis municipals
-Atenció de les peticions, consultes i queixes i derivació a les unitats corresponents
-Registre d’entrada de documents i llistats diaris d’entrades
-Tramitació d'expedients administratius
-Concessió llicències obres simplificades
-Informació, comprovació i recollida de documentació per la sol·licitud de carnet rosa
de l'Entitat Metropolitana del Transport per a persones grans (més de 64 anys) o
persones amb disminució
-Ocupacions via pública per mudances, càrrega i descàrrega de materials, muntatge i
desmuntatge de grues-torre
-Sol·licituds plaça escolar per a nouvinguts
-Informació i lliurament de formularis en període de preinscripció escolar
-Manteniment d'una part del Web municipal (equipaments, associacions, telèfons
d’interès, dependencies municipals)
-Gestió d’agendes de diversos tècnics municipals
-Gestió d'agendes per a casaments civil
-Gestió d'agenda del Centre d'Informació per a Treballadors Estranger (CITE)
-Venda d’entrades
-Autoliquidacions de deutes tributaris (on s’inclou la taxa per retirada de vehicles mal
estacionats
- Grua municipal)
-Notificacions
-Volants i certificats del Padró d'habitants
-Compulses de documents
-Repartiment i difusió de material
-Altes, baixes i modificacions al Padró municipal d'habitants
-Reclamacions al Cens electoral
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-Manteniment 010
-Atenció centraleta Ajuntament
-Recepció de correus electrònics i fax i derivació a Unitats Internes
-Fotocopies auxiliar documents administratius ciutadans
-Xecs servei
-Contracte Ajuntament Obert
-Entitat de registre d'emissió del certificat idCAT de l'Agència Catalana de Certificació
(CATCert)
Funcions
-Garantir els nivells de qualitat de l’atenció ciutadana a les oficines i espais de gestió,
tant personal, telefònica como temàticament, de conformitat amb les requeriments de
qualitat definits
-Gestionar i garantir la qualitat el procés del Registre General d’entrades de
l’Ajuntament
-Gestionar en la seva totalitat el procés del padró municipal d’habitants
-Coordinar i garantir l’atenció telefònica al 010 i centraleta de comunicacions
-Referent per al ciutadà en les queixes i suggeriments a l’Ajuntament
-Revisar, completar i actualitzar la informació que existeix als manuals de
procediments, instruccions i formularis així com al Web municipal i als contractes
interns
-Garantir la qualitat en el lliurament i distribució de la documentació a les àrees
-Difusió de material informatiu, tant del propi Ajuntament, com d’altres
Administracions i/o Organismes Oficials
Funcions transversals (de direcció)
-Planificar i programar la activitat de la Unitat
-Gestionar el pressupost
-Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats
-Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat Organitzativa
que dirigeix
-Avaluar la qualitat dels serveis i la satisfacció dels usuaris
-Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions
-Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions
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Unitat Intermèdia d’Inspecció Municipal
Missió
Vetllar pel compliment de la normativa vigent, i especialment en el desenvolupament i
aplicació de les ordenances municipals, realitzant actuacions d’inspeccions que
contribueixin a la detecció i disminució d’infraccions de la normativa, mitjançant
inspeccions d’ofici, requeriments de les Àrees clients, o realitzant campanyes
preventives a determinats sectors de risc, tant sanitari com de consum, així com el
control de compliment de les concessions administratives (llicències d’obres,
ocupacions de la via pública, etc.).
Facilitar informació i recolzament tècnic als ciutadans que pretenen iniciar una
activitat, adequar-la a la normativa vigent.
Visió
La divulgació de la informació que, com a conseqüència de la seva activitat es vagi
produint, propiciarà una població més coneixedora i curosa amb el compliment de les
disposicions vigents en relació amb cadascuna de les activitats que desenvolupin, així
com un major respecte als consumidors i usuaris als quals sens dubte prestaran un
millor servei.
Aportacions principals
-Inspecció de caràcter previ al començament d’una activitat
-Inspecció de seguiment
-Inspeccions preventives
-Inspecció en virtut de denúncia
-Inspecció d’ofici
-Informe sanitari sobre projecte
-Recolzament a altres tècnics
-Elaboració de protocols d’actuació
-Informe d’agrupament familiar
Funcions
-Verificar els requisits recollits en els projectes subjectes a procediments d’autorització
d’activitats i obres, així com de l’aplicació de les mesures correctores que s’estableixin
en cada cas, segons els informes tècnics previs i les llicències administratives
-Promoure i coordinar les diferents campanyes inspectores al municipi
-Realitzar els Informes sanitaris tècnics sobre els projectes d’activitats
-La comprovació del compliment sistemàtic dels requisits recollits en les llicències, així
com en qualsevol altra disposició legal que els sigui d’aplicació
-La verificació de les denúncies que es presentin per part dels ciutadans
-Inspeccionar les activitats en funcionament, per presumpció o indici d’existència de
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa
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-Realitzar aquelles accions previstes en el Pla Anual d’inspecció
-Actuar d’ofici per detectar totes aquelles activitats que es desenvolupin al terme
municipal al marge de la normativa establerta per al seu funcionament
-Fer campanyes preventives d’inspecció, de caire informatiu o de control de un
determinat sector
Funcions transversals (de direcció)
-Planificar i programar la activitat de la Unitat
-Gestionar el pressupost
-Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats
-Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat Organitzativa
que dirigeix
-Avaluar la qualitat dels serveis i la satisfacció dels usuaris
-Gestionar equips, serveis i programes educatius
-Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions
-Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions
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Procediments normalitzats de la Unitat
Unitat

Procediment

Normes
i
instruccions
que
el
desenvolupen

Responsable del seu
manteniment

PR5INS-01 Planificació Anual.
PR6INS-03 Aparells de medició.
PR7INS-01 Accions inspectores programades
(campanyes)
PR7INS-02 Accions inspectores.
PR7INS-? Informes de reagrupament familiar..
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Secció de Sistemes d’Informació
Missió
La nostra missió és la gestió integral dels sistemes d’informació i de comunicació
(emmagatzemar, processar i transmetre les dades) que permeten a l’organització
disposar de la informació, eines i suport que els hi és necessària per tal de
desenvolupar les seves tasques, així com garantir la disponibilitat i seguretat de les
tecnologies de comunicació i telecomunicacions
Visió
Volem un sistema d’informació:
...robust i a la vegada flexible que s’adapti a les necessitats canviants de la
societat de la informació
...que doni resposta immediata i que satisfaci la demanda de les àrees i dels
ciutadans
...que presti la seva atenció d’una manera personalitzada, àgil, senzilla i
entenedora
...incorpori sistemes de qualitat
...segur davant de amenaces externes i internes
Aportacions principals
-Articulació del projecte estratègic
-Eines d’informació i comunicació
-Gestió i manteniment continu i transparent de tot el sistema 24x7
-Anàlisi de les necessitats en el tractament d’informació per proposar les solucions
pròpies o alienes més eficients
-Desenvolupament de programes i aplicacions per resoldre necessitats concretes de
tractament de la informació
-Web i intranet municipal
-Infraestructura tecnològica per donar satisfacció als nous drets de accés ciutadans als
serveis electrònics
-Seguretat de la informació i les comunicacions
-Disponibilitat pels treballadors municipals, a tot hora i des de qualsevol lloc de la
informació i les comunicacions necessàries per fer la seva feina
Funcions
-Preveure i posar a disposició els recursos TIC necessaris
-Anàlisi de necessitats i proposició de solució organitzativa i/o tecnològica
-Desenvolupament i anàlisi de les aplicacions pròpies
-Parametrització i manteniment d’aplicacions alienes i maquinari
-Analitzar i coordinar el desenvolupament dels projectes amb components de
tecnologies de la informació
-Administrador dels Gestor de Base de Dades
-Definició i manteniment de les autoritzacions d’accés al sistema
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-Vetllar pel compliment de la llei de protecció de dades
-Emetre informes estadístics en relació a la qualitat, ús i utilització dels sistemes
d’informació
-Donar suport als usuaris
-Administrar el sistema per assegurar la màxima disponibilitat. Que quan engeguis
l’ordinador tinguis tota la informació que necessites i les eines TIC per tractar-la, al teu
abast
-Fer la gestió administrativa de compres, contractes de manteniment i suport i serveis
-Donar suport tècnic al desplegament de polítiques de societat de la informació en els
diferents serveis interns i externs :
Administració electrònica
Infraestructures de comunicació al carrer
Promoció de la Societat de la Informació (resoldre Fractura Digital)
Noves tecnologies per al desenvolupament econòmic
Funcions transversals (de direcció)
-Planificar i programar la activitat de la Unitat
-Gestionar el pressupost
-Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats
-Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat Organitzativa
que dirigeix
-Avaluar la qualitat dels serveis i la satisfacció dels usuaris
-Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions
-Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions

Procediments normalitzats de la Secció
Unitat

Procediment

Normes i
Responsable del seu
instruccions
manteniment
que el
desenvolupen

PR3QLT-02. Còpies de seguretat.
PR3QLT-03. Protecció de la informació.
Sistema antivirus.
PR3QLT-04. Manteniment equips
informàtics.
IT3QLT-01. Còpies de seguretat.
IT3QLT-02. Manipulació de cintes per a
realitzar còpies de seguretat.
IT3QLT-03. Còpies servidors.
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Secció de Personal
Missió
Proveir a l’organització de les persones adients i garantir l’aplicació i gestió integradora
i uniforme dels criteris i condicions de treball de tot el personal municipal d’acord amb
les polítiques, procediments i la legalitat
Visió
-Volem dotar a l’estructura organitzativa de recursos humans professionals i amb les
habilitats i les capacitats idònies pels llocs de treball
-Agilitzar els processos legals de selecció, reclutament de personal i de gestió de
personal
-Desenvolupar una gestió dels recursos humans humanitzadora i responsable
socialment
-Volem facilitar els mecanismes per a integrar els diferents àmbits de Recursos
Humans dins l’organització (conciliació vida laboral-familiar, igualtat, prevenció de
riscos)
Aportacions principals
-Gestionar dels instruments de relació de plantilla de personal, de llocs de treball i
oferta publica
-Provisió de llocs de treball, reclutament, selecció, contractació i acollida de personal
-Implantació de les Politiques de Personal, promoció i carrera professional
-Normalització dels criteris de gestió personal al conjunt de l’organització
-Nòmina i assegurances socials, gestió i control pressupostari
-Estudis de prevenció de riscos laborals i implantació de mesures correctives i
preventives
-Revisions mèdiques i de protecció de la salut
-Provisió de roba de treball, uniformes i equips de protecció
-Conveni i acords laborals, disciplina i acompliment de normes corporatives
-Defensa jurídica de l’Ajuntament en matèria de personal
-Seguiment i control de la legalitat i del conveni col·lectiu en els drets i obligacions del
personal
-Informes i assessorament jurídics
Funcions
-Negociar el conveni col·lectiu
-Elaborar estudis i informes jurídics i formalitzar demandes i recursos en matèria de
personal en representació de l’Ajuntament
-Intervenir i gestionar la resolució de conflictes individuals i col·lectius
Garantir el compliment de les condicions laborals, salarials, de salut i seguretat d’acord
amb les normes i plans de treball elaborats per la Secció
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Pàgina:

-Resoldre o elaborar proposta de resolució conforme a les normes de totes les
peticions i actuacions econòmico-administratives del personal i de gestió de personal
-Atendre i tractar les peticions i consultes del personal i informació a la ciutadania
-Assessorar i donar suport als comandaments i al personal treballador en matèria
jurídico-administrativa de la gestió de personal
-Actualitzar i custodiar els expedients i bases de dades personals dels treballadors
-Implantar i fer el seguiment del compliment horari, les condicions de treball en
general de tot el personal de l’Ajuntament així com les mesures correctores i
disciplinaries adients
-Gestionar els processos d’aprovisionament de personal selecció, contractació,
nomenament i acollida del personal funcionari i laboral
-Executar el procés complert de nòmines i assegurances socials i fiscals
-Supervisar totes les incidències amb efecte econòmic-administratiu, altes i baixes
Funcions transversals (de direcció)
-Planificar i programar la activitat de la Unitat
-Gestionar el pressupost
-Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats
-Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat Organitzativa
que dirigeix
-Avaluar la qualitat dels serveis i la satisfacció dels usuaris
-Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions
-Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions

Unitat Intermèdia de Gestió de Personal
Aportacions principals:
-Gestió i seguiment de condicions de treball
-Processos d’incorporació de persones
-Processos de mobilitat interna, promoció i carrera
-Gestió de sol·licituds de les persones
-Gestió d’expedients i bases de dades de persones
-Seguiment d’absències i presències de persones
Funcions:
-Garantir el compliment de les condicions laborals, salarials, de salut i seguretat
d’acord amb les normes i plans de treball elaborats per la Secció
-Elaborar informes estadístics de gestió del personal
-Realitzar el manteniment de les eines de gestió
-Col·laborar amb l’actualització dels instruments de gestió de personal
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-Resoldre o proposar resolució conforme a les normes de totes les peticions i
actuacions econòmic- administratives del personal
-Gestionar administrativament els processos de reclutament, selecció, contractació i
nomenament i promoció del personal
-Actualitzar i custodiar els expedients i bases de dades personals dels treballadors
-Ser responsable de la implantació i seguiment del compliment horari de tot el
personal de l’Ajuntament
-Supervisar totes les incidències amb efecte econòmic, altes i baixes
Funcions transversals (de direcció):
-Planificar i programar la activitat de la Unitat
-Gestionar el pressupost
-Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats
-Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat Organitzativa
que dirigeix
-Avaluar la qualitat dels serveis i la satisfacció dels usuaris
-Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions
-Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions

Administració de Personal
Aportacions principals:
-Gestió de nòmines
-Gestió d’assegurances socials
-Gestió de tributs
-Relació de llocs de treball (RLLT)
-Control pressupostari Capítol I
Funcions:
-Executar el procés complert de nòmines i assegurances socials i fiscals, col·laboració
amb l’actualització de les dades en la Relació de Llocs de Treball i l’Organigrama
-Supervisar totes les incidències amb efecte econòmic, altes i baixes
-Realitzar el seguiment pressupostari i informar periòdicament de la seva evolució
-Ordenar i controlar tota la documentació que això generi
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Procediments normalitzats de la Secció
Unitat

Procediment

-

Normes
i
instruccions
que
el
desenvolupen

Responsable del seu
manteniment

Convocatòria de proves de selecció de
personal
Acollida de personal de nova incorporació
Presa de possessió del personal funcionari
Contractació de personal laboral
Aprovació o modificació de la Relació de
Llocs de Treball
Actualització de fitxes professionals i
curriculars dels treballadors
Aprovació o modificació de la Plantilla de
Personal
Confecció i tramitació de l’Oferta Pública
d’Ocupació
Elaboració dels capítols I i II del Pressupost
Abonament de la nòmina mensual
Cotització a la Seguretat Social
Control pressupostari periòdic del Capítol I
Abonament de la productivitat anual
Control de presència dels treballadors/es
municipals
Control i seguiment horari i registre
d’incidències
Atorgament
o
denegació
de
permisos/llicències/autoritzacions
Pla anual de prevenció de riscos laborals
Equips de protecció individual i roba de
treball
Vigilància de la salut
Investigació accidents de treball
Tramitació accidents de treball
Formació inicial i continuada dels
treballadors en prevenció de riscos laborals
Gestió de peticions de condicions de treball
Expedient disciplinari al personal per
comissió de falta
Processos de negociació amb els
representants dels treballadors.
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Serveis Econòmics
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Estructura organitzativa de
l’Àrea d’Economia i Hisenda
Missió
Facilitar la planificació i gestió pressupostària i econòmica i permetre l’obtenció dels
recursos econòmics necessaris per a l’exercici de l’activitat municipal, així com la gestió
de l’inventari i patrimoni, i la de base de dades alfanumèriques i gràfiques de tercers i
ciutat. D’altra banda, donar un servei extern a la ciutadania amb vocació i compromís
ferm de bones pràctiques professionals, amb un estil col·laborador i pragmàtic, en el
més pur concepte de funció pública
Visió
Concebem el nostre paper com òrgan que tramita l’obtenció de recursos econòmics,
vetllant per la legalitat i transparència en l’ús dels mateixos; i que assessora a la
ciutadania per al millor compliment de les seves obligacions tributàries. Per a això,
volem ser un equip proper, amb un estil col·laborador i pragmàtic, crític i autocrític.
Principals aportacions
Pressupost. Liquidació. Comptes Generals.
Pla de disposició de fons. Pla de tresoreria.
Estudis de costos.
Subvencions: seguiment i control.
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals.
Ordenances fiscals i de preus públics.
Tributs i altres ingressos de dret públic. Multes i sancions.
Recaptació delegada.
Inventari i Patrimoni.
Base de dades alfanumèriques i gràfiques de tercers i ciutat.
Informació exhaustiva i actualitzada en web i Intranet.
Memòria de gestió de l’àrea per a l’equip de Govern.
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Funcions de l’Àrea:
- Les establertes pel R. D. 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic
dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional:
Intervenció i Tresoreria.
- Gestionar la Intervenció.
- Planificar, controlar i avaluar la gestió econòmica i financera:
•
•
•
•
-

Gestionar la Tresoreria. Recaptació. Caixes i Bancs.
Planificar, controlar i avaluar la política fiscal:
•
•

-

Pressupost. Modificacions de crèdit. Liquidació. Comptes generals.
Subvencions.
Estudis de costos.
Informació comptable i tributària.

Ordenances Fiscals i de Preus Públics.
Gestió de tributs i altres ingressos de dret públic. Padrons. Calendari Fiscal.

Gestionar l’inventari i Patrimoni.
Fer el manteniment de la base de dades alfanumèrica i gràfica de tercers i ciutat.
Gestionar els expedients.
Procurar informació de l’àrea.
Resoldre consultes (internes i externes) i atenció al públic, a través de tots els
canals de comunicació.
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Organigrama actual:
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Estructura funcional
Economia i Hisenda

Intervenció
Intervenció i fiscalització
Pressupost
Modificacions de crèdit

Tresoreria
Gestió i custodia de fons i
valors
Pla de disposició de fons
Pla de tresoreria

Finances i Comptabilitat
Execució pressupostària i
fiscalització
Comptabilització
Tramitació de subvencions

Tributs i multes
Execució d'Ordenances Fiscals i
Preus Públics
Padrons fiscals
Liquidacions

Liquidacions

Conveni amb ORGT

Estudis de costos

Calendari fiscal

Comptes generals
Informació pressupostària,
contable i financera

Procés recaptatori

Operacions financeres

Gestió multes de trànsit

SIT
Base de dades gràfica i alfanumèrica
Base de dades de padrons per a
l'Impost sobre Béns Immobles (IBI),
taxes i preus públics i contribucions
especials

Patrimoni
Inventari i patrimoni

Valoracions urbanístiques i fiscals
motivades pel desenvolupament del

Concessions administratives
de béns. Cànons i lloguers
Ocupacions
Gestió administrativa
d'adquisicions, cessions, i
alienació.
Comunitats de propietaris

Identificació de l’Àrea en el procés general
Processos en els que participa i principals aportacions
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Modelo de Gestión y
Dirección

Definición y despliegue del proyecto
estratégico

Gestión de la
Innovación y de la
Calidad

Organización y
sistemas de gestión

Participación
Ciudadana

Comunicación
Externa

Relaciones
institucionales

Procesos de Servicios Personales

OAC

Procesos de Servicios Socioeconómicos

(Oficina de Atención
Ciudadana)

Procesos de Servicios Territoriales

(Oficina de Atención
Ciudadana)

OAC

ÁMBITO SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

Procesos de Servicios Económico Administrativos

Procesos de gestión de
Recursos Económicos
Servicios
económicos
Contabilidad
Contratación
Compras y
Patrimonio

Procesos de Infraestructura y apoyo

Procesos de Gestión de Recursos
Humanos

Logística interna

Logística del
servicio

Desarrollo de
personas

Puestos de trabajo

Inspección

SS de información

Condiciones
salariales

Seguridad y salud

Sistema de
Información
Geográfica

SS Jurídicos

Resultados
Resultadosen
enla
laCiudadanía
Ciudadanía

Elaboración normativa

CONFIANZA Y CREDIBILIDAD

Necesidades,
Necesidades,expectativas
expectativasyyobligaciones
obligacionesde
dela
la
Ciudadanía
Ciudadanía

ÁMBITO ESTRATÉGICO
PROCESO DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

ÁMBITO INFRAESTRUCTURA Y APOYO
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Aportació

Comptabilitat

Pressupost: aprovació, modificació, liquidació i elaboració de
comptes generals.
Comptabilització: execució i comptabilització, disposició de fons,
endossos, gestió d’avals, gestió de despeses i bestretes de caixa.
Operacions financeres: crèdits a curt i llarg termini.
Inventari de patrimoni municipal.

Patrimoni

Concessions administratives de béns. Cànons i lloguers. Ocupacions.
Gestió administrativa d’adquisicions, cessions i alienació. Comunitats
de propietaris.
Tràmits genèrics: emissió de certificats, informes i faig constar.
Subvencions per a l’Ajuntament i per a tercers.

Processos
principals genèrics
Gestió de tributs

Tresoreria

Intervenció

SIT

Costos dels serveis municipals.
Imposició i ordenació de tributs i d’altres ingressos de drets públics:
elaboració d’ordenances, gestió de contribucions especials, aprovació
de padrons i calendari fiscal.
Tramitació de les multes de trànsit.
Gestions de tributs i d’altres ingressos de drets públics: guia de gestió
tributaria, liquidacions i autoliquidacions, beneficis fiscals.
Pla de disposició de fons.
Pla de tresoreria.
Conveni sobre delegació en la Diputació de Barcelona (ORGT) de la
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic.
Informació sobre fons i valors.
Informes i indicadors.
Pressupost. Modificacions de crèdit.
Liquidació. Compte general.
Informació pressupostària, comptable i financera.
Informes i indicadors.
Base de dades alfanumèrica i gràfica.
Base dades de padrons per al Impost sobre Béns Immobles (IBI),
Taxes i Preus Públics i Contribucions Especials.
Assessorament a la resta d’àrees en les matèries de competència de
la Unitat.
Procediments.
Formularis i circulars.
Indicadors.
Informació Intranet i web.
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Pàgina:

Òrgans i mecanismes de coordinació
Reunions internes de coordinació i seguiment:

Comitè de Gestió de l’Àrea d’Economia i Hisenda:
Composició:
- Director de l’Àrea amb Caps de Secció i d’Unitats Intermèdies i/o referents
o tècnics.
Periodicitat aproximada: 1 reunió mensual
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Descripció d’Unitats organitzatives
Intervenció
Missió
La missió de la Intervenció és el control i la fiscalització interna de tots els actes i
documents de contingut econòmic, en la triple vessant de funció interventora, funció
de control financer i funció de control d’eficàcia, tant pel que fa a l’Ajuntament i/o
societats mercantils que en depenen.
Visió
La Intervenció vol garantir que l’Ajuntament, en la seva gestió econòmica, treballi amb
criteris de legalitat i qualitat. Volem ser propers, àgils, eficaços, transparents i
objectius, facilitant i simplificant els tràmits i la gestió econòmica a la resta d’àrees.
Aportacions principals
Pressupost. Modificacions de crèdit.
Liquidació. Compte general.
Informació pressupostària, comptable i financera.
Informes i indicadors.
Inventari i Patrimoni Municipal.
Funcions
a) Les regulades pel RD 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional:
- Fer la intervenció i fiscalització.
- Definir i gestionar els circuïts d’ingrés i de despesa.
- Gestionar inversions i subvencions.
- Fer el control financer.
- Fer la gestió econòmica financera i elaborar directrius.
- Analitzar i fer controls d’eficàcia i grau d’acompliment d’objectius.
- Estudiar costos i rendiments dels serveis.
- Portar a terme la comptabilitat financera.
- Executar el pressupost.
- Inspeccionar la comptabilitat.
b) També:
- Preparar expedients d’intervenció.
- Fer la coordinació amb la resta d’àrees de l’Ajuntament, l’ORGT, altres
Administracions Públiques i entitats financeres.
- Atendre consultes internes i externes i atenció avançada al públic.
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Funcions transversals (de direcció)
- Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de l’Àrea.
- Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i
la delegació de responsabilitats.
- Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de l’Àrea.
- Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics de l’Àrea, mitjançant
l’establiment i manteniment d’indicadors de gestió.
- Implantar, millorar i mantenir els procediments de l’Àrea.
- Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions.
- Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions.
- Gestionar els recursos materials d’ús comú de l’Àrea.
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Tresoreria
Missió:
La missió de la Tresoreria és la gestió i custòdia dels fons, valors i altres efectes, tant
pel que fa a l’Ajuntament, així com la gestió del servei de recaptació, planificant i
desenvolupant la gestió financera i la distribució temporal de la liquiditat amb el pla de
disposició de fons.
Visió:
La Tresoreria vol garantir que l’Ajuntament, en les seves transaccions, treballi amb
criteris de legalitat i qualitat. Col·labora en les funcions de control i fiscalització i vol ser
propera, àgil, eficaç, transparent i objectiva, facilitant i simplificant els tràmits i la
gestió econòmica als ciutadans i a la resta d’àrees.
Aportacions principals:
Pla de disposició de fons.
Pla de tresoreria.
Conveni sobre delegació en la Diputació de Barcelona (ORGT) de la recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic.
Informació sobre fons i valors.
Informes i indicadors.
Funcions:
a) Les regulades pel RD 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional:
- Gestionar i custodiar els fons, valors i altres efectes:
• Gestió financera i distribució temporal de liquiditat.
• Pla de Tresoreria.
• Centralització dels fons (pressupostaris i extrapressupostaris), segons el criteri
d’unitat de caixa.
• Organització i custodia de fons i valors.
• Bancs i caixes.
- Prestar el servei de recaptació:
• Recaptació de drets, en voluntària i executiva (Conveni de delegació en Diputació
de BCN – ORGT).
• Impuls i direcció dels processos recaptatoris.
- Tramitar expedients de tresoreria.
- Coordinació amb la resta d’àrees de l’Ajuntament, l’ORGT, altres Administracions
Públiques i Entitats Financeres.
- Atendre consultes internes i externes i atenció avançada al públic.
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Procediments normalitzats1

Secció Comptabilitat i Patrimoni
Missió:
La missió de la Secció de Comptabilitat i Patrimoni és donar suport a l’Àrea d’Economia
i Hisenda i dur a terme la gestió de la comptabilitat de tots els actes i documents de
contingut econòmic aixi com el Registre i manteniment de l’inventari i el patrimoni de
l’Ajuntament i extreure’n informació i indicadors per tal d’optimitzar la gestió
econòmica financera de l’Ajuntament

Visió:
La nostra Secció necessita treballar amb criteris de legalitat, objectivitat, transparència
i precisió, tant a l’hora d’elaborar els pressupostos i comptabilitzar ingressos i
despeses, com d’elaborar les ordenances que han de regir la percepció dels ingressos
de dret públic, per a generar en els ciutadans confiança i cooperació contributiva.
Volem ser propers, facilitar i simplificar els tràmits econòmics i tributaris a la resta
d’àrees, a l’ORGT i als ciutadans, proveïdors i contribuents.
Aportacions principals:
- Pressupost. Modificacions de crèdit. Liquidació. Compte General. Informació
comptable.
- Pressupost. Pla de disposició de fons. Pla de tresoreria.
- Indicadors i estadístiques.
- Procediments, Formularis i Circulars per a les Àrees i/o ciutadans.
- Memòria de Gestió de la Secció
- Estudis de costos i rendiments dels serveis municipals.
- Tramitació de subvencions (control i seguiment).
- Informació sobre subvencions (atorgades i concedides).
- Integració de les propostes de pressupost de les àrees.
- Elaborar l’Inventari i els registres de Patrimoni actualitzats.
- Concessions administratives de béns. Canons i lloguers. Ocupacions
- Comunitats de propietaris
- Control i manteniment de web i Intranet.
- Formació i assessorament a la resta d’àrees en les matèries de competència de la
unitat.
Funcions:
Portar a terme la gestió econòmica financera i d’intervenció així com mantenir
l’inventari i patrimoni de l’Ajuntament:
1
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Codi:

DOC-ORG

Pàgina:

Elaborar el Pressupost i bases d’execució. Modificacions de crèdit.
Comptabilitzar l’execució del Pressupost i extrapressupostaris. Circuits d’ingrés
i de despesa. Projectes. Immobilitzat.
Elaborar la Liquidació del Pressupost. Compte General.
Elaborar els estudis de costos i rendiments dels serveis municipals.
Dur a terme la tramitació, el control i seguiment de les subvencions (atorgades i
concedides) i suport a la resta d’àrees.
Dur a terme la integració de les propostes dels pressupostos de les diferents
àrees i col·laborar en l’elaboració del Pressupost Municipal.
Ingrés, custòdia i devolució d’avals.
Conciliació i gestions de caixes i bancs.
Seguiment i control de les despeses a justificar i bestretes de caixa fixa
Mantenir i depurar les bases de dades.
Tramitar expedients de la unitat.
Assessorar a l’OAC.
Elaborar informació econòmica i financera. Indicadors.
Gestionar qüestions econòmic financeres d’altres Administracions Públiques.
Mantenir l’arxiu de la unitat i gestionar-ne la correspondència.
Centralitzar el manteniment de la Intranet i web dels Serveis Econòmics.
Atendre consultes internes i externes.
Pel que fa a l’inventari i Patrimoni municipal, les principals funcions son :
Registrar a l’inventari totes les altes, baixes i modificacions dels bens, drets i
obligacions que conformen el Patrimoni Municipal.
Mantenir l’inventari i patrimoni de l’Ajuntament. Confecció de l’inventari anual
i la seva revisió periòdica.
Efectuar les avaluacions i valoracions econòmiques dels diferents registres del
patrimoni.
Centralitzar la informació de bens i drets municipals, per tal de mantenir
actualitzat l’inventari i el Patrimoni.
Vincular el Patrimoni al procés comptable.
Elaboració i aplicació de les amortitzacions al bens i drets municipals d’acord
amb les normes comptables i fiscals aplicables.
Fiscalitzar la gestió patrimonial de les diferents àrees municipals.
Elaborar els informes de venciment sobre els drets i obligacions municipals, que
tenen origen en els expedients vinculades amb la gestió patrimonial de les
àrees.
Arxiu i custodia de les escriptures de propietat.

Funcions transversals (de direcció):
- Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Secció.
- Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i
la delegació de responsabilitats.
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-

Codi:

DOC-ORG

Pàgina:

Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Secció.
Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics de la Secció,
mitjançant l’establiment i manteniment d’indicadors de gestió.
Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Secció.
Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions.
Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions.
Gestionar els recursos materials d’ús comú de la Secció
Secció de Gestió de Tributs i SIT

Missió:
La missió de la Secció de Tributs i el SIT és donar suport a l’Àrea d’Economia i Hisenda i
dur a terme la gestió dels recursos financers per al desenvolupament de l’activitat
municipal, així com dels tributs i altres ingressos de dret públic.
Visió:
La nostra Secció necessita treballar amb criteris de legalitat, objectivitat, transparència
i precisió, tant a l’hora d’elaborar els pressupostos i comptabilitzar ingressos i
despeses, com d’elaborar les ordenances que han de regir la percepció dels ingressos
de dret públic, per a generar en els ciutadans confiança i cooperació contributiva.
Volem ser propers, facilitar i simplificar els tràmits tributaris a la resta d’àrees, a
l’ORGT i als ciutadans, proveïdors i contribuents.
Aportacions principals:
-

Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic
Municipals
Ordenances fiscals i de preus públics.
Indicadors i estadístiques.
Formació i assessorament a la resta de seccions en les matèries de competència de
la secció.
Procediments, Formularis i Circulars per a les Àrees i/o ciutadans.
Estudis de costos i rendiments dels serveis municipals.
Control i manteniment de web i Intranet.
Formació i assessorament a la resta d’àrees en les matèries de competència de la
unitat.
Disposar d’una fiable base de dades de tercers i de ciutat gràfica i alfanumèrica.

Funcions:
-

Desenvolupar la planificació, direcció, control i avaluació de les UI Gestió Tributs i
el SIT.
Desenvolupar la política tributària local.
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-

Codi:

DOC-ORG

Pàgina:

Elaborar i tramitar l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
Ingressos de Dret Públic Municipals.
Elaborar i tramitar Ordenances Fiscals i de Preus Públics. Informació tributària.
Fer assessorament jurídic tributari.
Impulsar i realitzar campanyes d’informació al contribuent.
Col·laborar amb la resta d’Unitats de Serveis Econòmics.
Controlar el manteniment de web/Intranet Serveis Econòmics.
Tramitar expedients de la secció.
Assessorar i tutelar a OAC.
Elaborar la Memòria de Gestió de les Unitats de Tributs i el SIT.
Atendre consultes internes i externes i atenció avançada al públic.
Coordinar amb resta seccions Ajuntament, ORGT, altres Administracions Públiques,
Entitats Financeres

Funcions transversals (de direcció):
- Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Secció.
- Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i
la delegació de responsabilitats.
- Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Secció.
- Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics de la Secció,
mitjançant l’establiment i manteniment d’indicadors de gestió.
- Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Secció.
- Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions.
- Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions.
- Gestionar els recursos materials d’ús comú de la Secció

Procediments normalitzats de la Unitat2

2
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Unitat Intermèdia de Gestió de Tributs
Missió
Gestionar els tributs i altres ingressos de dret públic per tal que es pugui materialitzar
una part important de l’estat d’ingressos del Pressupost de l’Ajuntament.
Visió
Volem ser una unitat que facilita la gestió dels ingressos tributaris i de dret públic a les
àrees que en liquiden o autoliquiden, simplificant els tràmits als
ciutadans/contribuents, informant-los i assessorant-los legalment i adequadament. Per
a això treballem amb criteris de legalitat, qualitat, agilitat, eficàcia, transparència i
objectivitat.
Aportacions
- Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic
Municipals.
- Ordenances fiscals i de preus públics.
- Padrons, liquidacions, autoliquidacions.
- Calendari Fiscal.
- Multes de tràfic.
- Formació i assessorament a la resta d’àrees en les matèries de competència de la
unitat.
- Procediments.
- Formularis i circulars.
- Indicadors i estadístiques.
- Informació Intranet i web
Funcions
Gestionar la política fiscal:
- Elaborar i modificar Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
Ingressos de Dret Públic Municipals.
- Elaborar i modificar les Ordenances Fiscals i de Preus Públics.
- Efectuar estudis previs per a l’aplicació de tributs i preus públics.
- Elaborar padrons.
- Elaborar el Calendari fiscal.
Gestionar els tributs i altres ingressos de dret públic:
- Pràctica de liquidacions i autoliquidacions. Rebuts. Càlculs previs.
- Gestionar multes de tràfic
- Seguir i controlar els processos de gestió de tributs.
- Tramitar expedients de la unitat.
- Assessorar a l’OAC.
- Elaborar informació i estadístiques de caire tributari. Indicadors.
- Gestionar qüestions tributàries amb altres Administracions Públiques.
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Mantenir l’arxiu de la unitat i gestionar-ne la correspondència.
Atendre consultes internes i externes.

Funcions transversals (de direcció):
- Planificar i programar la activitat de la Unitat.
- Gestionar el pressupost.
- Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat organitzativa que dirigeix.
- Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i
la delegació de responsabilitats.
- Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat organitzativa
que dirigeix.
- Avaluar la qualitat i la satisfacció d'usuaris
- Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics de la Unitat
organitzativa que dirigeix, mitjançant l’establiment i manteniment d’indicadors de
gestió.
- Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat organitzativa que
dirigeix
- Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions
- Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions
Unitat Bàsica de Tributs
Aportacions principals:
Ordenances fiscals i de preus públics.
Padrons, liquidacions, autoliquidacions.
Calendari Fiscal.
Procediments.
Informació Intranet i web.
Funcions:
Gestionar, en l’àmbit de política fiscal:
Preparació de les Ordenances Fiscals i de Preus Públics i les modificacions
d’ordenances.
Efectuar estudis previs per a l’aplicació de tributs i preus públics.
Gestionar la elaboració de padrons. Calendari fiscal.
Gestionar ingressos de dret públic la pràctica de liquidacions i autoliquidacions.
Rebuts. Càlculs previs.
Mantenir i depurar les bases de dades.
Tramitar expedients de la unitat.
Fer gestions de caire tributari amb altres Administracions Públiques.
Mantenir l’arxiu de la unitat i gestionar-ne la correspondència.
Atendre consultes internes i externes.
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Funcions transversals (de direcció):
- Planificar i programar la activitat de la Unitat.
- Gestionar el pressupost.
- Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat Organitzativa que dirigeix.
- Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i
la delegació de responsabilitats.
- Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat Organitzativa
que dirigeix.
- Avaluar la qualitat i la satisfacció d’usuaris.
- Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics de la Unitat
Organitzativa que dirigeix, mitjançant l’establiment i manteniment d’indicadors de
gestió.
- Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que
dirigeix.
- Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions.
- Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions.

Procediments normalitzats de la Unitat3
Unitat Intermèdia SIT
Missió:
Permetre una òptima gestió dels diversos serveis per part de les corresponents àrees
gestores (tributs, patrimoni, via pública...) duent a terme la creació, manteniment i
depuració de les bases de dades gràfiques i alfanumèriques de ciutat per tal que
ofereixin una alta fiabilitat.
Aportacions principals:
- Base de dades gràfiques i alfanumèriques. .
- Explotació de dades i generació de mapes temàtics.
- Base de dades de padrons per a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), Taxes i Preus
Públics i Contribucions Especials.
- Valoracions urbanístiques i fiscals motivades per desenvolupament de planejament
urbanístic, expedients d’expropiació i embargaments administratius.
- Formació i assessorament a la resta d’àrees en les matèries de competència de la
Unitat.
- Procediments.
- Formularis i circulars.
- Indicadors.
3
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- Informació Intranet i web.
Funcions:
- Elaborar i mantenir la cartografia cadastral.
- Realitzar el manteniment de les bases de dades alfanumèriques de tercers i ciutat.
- Assegurar la validesa i veracitat de la informació territorial mitjançant comprovacions
i mesuraments de camp.
- Realitzar el manteniment de les bases de dades alfanumèriques de l’IBI, Taxes, Preus
Públics i Contribucions Especials
- Realitzar gestions de caire cadastral i de base de dades alfanumèriques amb altres
Administracions Públiques.
- Mantenir l’arxiu de la unitat i gestionar-ne la correspondència.
- Atendre consultes internes i externes
Funcions transversals (de direcció):
- Planificar i programar la activitat de la Unitat.
- Gestionar el pressupost.
- Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat organitzativa que dirigeix.
- Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats.
- Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat organitzativa
que dirigeix.
- Avaluar la qualitat i la satisfacció d’usuaris.
- Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics de la Unitat organitzativa
que dirigeix, mitjançant el establement i manteniment d’indicadors de gestió.
- Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat organitzativa que
dirigeix.
- Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions.
- Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions.
Procediments normalitzats de la Unitat4
ANNEX: Llistat de procediments normalitzats de l’Àrea d’Economia i Hisenda
PROCESSOS SERVEIS ECONÒMICS –CODIFICACIÓ
PROCEDIMENTS I INSTRUCCIONS IDENTIFICATS
Procediments:
S’identificaran i codificaran mitjançant caràcters, d’acord amb el que tot seguit
s’especifica, resultant un codi final alfanumèric:

4

Veure annex LLISTAT DE PROCEDIMENTS NORMALITZATS DE L’ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA
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DOCUMENT

Codi:

Estructura Tècnica i Funcions de
l’Administració Municipal
CARÀCTERS
1r i 2n
3r i 4t

NATURALESA
Alfabètica
Numèrica

LLETRES
PR
-

NÚMEROS
01 al 99

Següents

Alfanumèrica

-

Següent
Següents

Guió
Numèrica

SE
C
GT
P
SIT
-

DOC-ORG

Pàgina:

SIGNIFICAT
Procés
Ordre del procés, per importància o
elaboració.
Pertinença del procediment:
Serveis Econòmics (general/àrea): SE.
Unitats: C, GT, P, SIT.

De 01 a 99

Separació.
Ordre del procediment, per importància o
elaboració.

SIGNIFICAT

Instruccions:
S’identificaran i codificaran com segueix:
CARÀCTERS
1r i 2n
3r i 4t

NATURALESA
Alfabètica
Numèrica

LLETRES
IT
-

NÚMEROS
01 al 99

Següent
Següents

Guió
Alfanumèrica

PR

-

Instrucció
Ordre d’instrucció dins del procediment a
que pertany.
Separació.
Codificació procediment a què pertany
instrucció.
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DOCUMENT

Codi:

Estructura Tècnica i Funcions de
l’Administració Municipal

DOC-ORG

Pàgina:

PROCESSOS, PROCEDIMENTS I INSTRUCCIONS GENÈRICS O DE L’ÀREA
PROCESSOS PRINCIPALS:
PROCÉS 01
Codi
Procediment
PR01SE-01

PR01SE-02

TRÀMITS GENÈRICS.
Procediments
Estat
Certificats/Informes/Faig
Constar Genèric Serveis
Econòmics.
Unificació base dades tercers
(Sicap – GTWin)

fet

pendent

Codi
Instrucció
-

Instruccions

-

Estat

-

-

-

-

PROCESSOS, PROCEDIMENTS I INSTRUCCIONS SECCIÓ DE COMPTABILITAT I
PATRIMONI
PROCESSOS PRINCIPALS:
PROCÉS 01
PROCÉS 02
PROCÉS 03
PROCÉS 04
PROCÉS 05
Codi
Procediment
PR01C-01

PR01C-02

PR01C-03
PR01C-04
PR02C-01

PRESSUPOST.
COMPTABILITZACIÓ.
OPERACIONS FINANCERES.
SUBVENCIONS.
ESTUDIS DE COSTOS.
Procediments
Estat

Codi
Instruccions
Instrucció
Aprovació del Pressupost
fet
IT01-PR01C-01 - Elaboració Pressupost
General.
General.
IT02-PR01C-01 - Bases d’Execució.
Modificacions de crèdit.
pendent IT01-PR01C-02 - Incorporació
IT02-PR01C-02 Romanents.
IT03-PR01C-02 - Ampliació de crèdit.
IT04-PR01C-02 - Generació de crèdit.
IT05-PR01C-02 - Transferències de crèdit.
IT06-PR01C-02 - Crèdit extraordinari.
IT07-PR01C-02 - Suplement de crèdit.
- Baixes per anul·lació.
Liquidació del Pressupost
fet
General.
Compte General.
fet
Execució del pressupost i
fet
IT01-PR02C-01 - Obertura informàtica
comptabilització.
IT02-PR02C-01 pressupost.

Estat
fet
fet
pendent
pendent
pendent
pendent
pendent
pendent
pendent
fet
fet
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DOCUMENT

Estructura Tècnica i Funcions de
l’Administració Municipal

PR02C-02

PR02C-03
PR02C-04
PR02C-05
PR02C-06
PR02C-07

PR02C-08
PR03C-01

Pla de disposició de fons.

fet

Codi:

DOC-ORG

Pàgina:

IT03-PR02C-01 - Llistats.
- Factures i certificacions
IT04-PR02C-01 d’obra: comptabilització.
IT05-PR02C-01 - Consultes.
IT06-PR02C-01 - Despeses Nòmines:
IT07-PR02C-01 càrregues.
IT08-PR02C-01 - Ingressos ORGT:
càrregues.
IT09-PR02C-01 - Ingressos Multes:
IT10-PR02C-01 càrregues.
IT11-PR02C-01 - Manteniment base
dades tercers SICAP.
- Operacions comptables
(selecció).
- Depuració comptable.
- Propostes de despeses.
IT01-PR02C-02 - Pla de tresoreria.
IT02-PR02C-02 - Transferències.
IT03-PR02C-02 - Xecs.
IT04-PR02C-02 - Ingressos via OAC/ORGT.
IT05-PR02C-02 - Fitxers de
IT06-PR02C-02 pagament/ingrés.
IT07-PR02C-02 - Conciliació.
- IRPF Declaració
IT08-PR02C-02 - Retencions i Ingressos a
IT09-PR02C-02 compte.
IT10-PR02C-02 - IRPF Resum Anual
IT11-PR02C-02 - IVA Declaració
Liquidació.
IT12-PR02C-02 - IVA Resum Anual.
IT13-PR02C-02 - Devolució garanties
IT14-PR02C-02 dipositades en efectiu.
- Compensació de deutes.
- Embargament de crèdits
a tercers.
- Declaració anual
operacions tercers
-

fet
fet
fet
fet
fet
fet
fet
fet
fet

fet
fet
fet
fet
en curs
en curs
en curs
en curs
en curs
pendent
pendent
pendent
pendent

Endossos de factures i/o
fet
certificacions d’obra.
Pagaments a justificar.
fet
Bestretes de caixa fixa.
fet
Devolució d’ingressos.
pendent
Aprovació Comptes
pendent IT01-PR02C-07 - Multes.
pendent
Recaptació de l’ORGT.
IT02-PR02C-07 - Tributs i altres ingressos pendent
de dret públic municipals.
Devolució garanties aval
fet
Operacions de crèdit a curt pendent IT01-PR03C-01 - Tutela financera.
pendent
termini:
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DOCUMENT

Codi:

Estructura Tècnica i Funcions de
l’Administració Municipal
PR03C-02

PR04C-01
PR04C-02

PR05C-01

DOC-ORG

Pàgina:

Operacions de Tresoreria.
Operacions de crèdit a llarg pendent IT01-PR03C-02 - Crèdit Local Diputació.
pendent
termini:
IT02-PR03C-02 - Tutela financera.
pendent
Préstecs.
Control i seguiment
fet
IT01-PR02SE-01 - Justificació genèrica
fet
subvencions a percebre.
subvencions a percebre.
Control i seguiment
fet
IT02-PR02SE-01 Justificació Econòmica
fet
subvencions a concedir.
Genèrica de les
Subvencions a Concedir Costos dels serveis
pendent
municipals.

PROCESSOS, PROCEDIMENTS I INSTRUCCIONS UB PATRIMONI
PROCESSOS PRINCIPALS:
PROCÉS 02 INVENTARI.
Codi
Procediment

Procediments
Estat

PR02PAT-01 Inventari i Patrimoni

Codi
Instrucció
en curs IT01-PR02PAT01
IT02-PR02PAT01
IT03-PR02PAT01

Instruccions

Estat

- Fons Bibliotecari.
- Equips TIC’s.
- Mobiliari Urbà.

pendent
pendent
pendent

PROCESSOS, PROCEDIMENTS I INSTRUCCIONS UI GESTIÓ TRIBUTS
PROCESSOS PRINCIPALS:
PROCÉS 01
PÚBLIC.
PROCÉS 02

IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET
GESTIÓ TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.

Codi
Procediment

Procediments

PR01GT-01

Aprovació/Modificació
Ordenances:
• General de gestió,
inspecció i recaptació
d’ingressos de dret públic
municipals.

Estat
fet

Codi
Instruccions
Instrucció
IT01-PR01GT- - Aprovació/Modificació
01
Preus Públics per la JGL.

Estat
pendent

Abril-2018

Serveis Econòmics

79

DOCUMENT

Estructura Tècnica i Funcions de
l’Administració Municipal
PR01GT-02

PR01GT-03
PR02GT-01
PR02GT-02
PR02GT-03
PR02GT-04

• Fiscals i de preus públics.
Contribucions especials:
• Imposició i ordenació.
• Liquidació de
l’expedient.
Aprovació de padrons i
calendari fiscal.
Guia de Gestió Tributs i Altres
Ingressos de Dret Públic.
Genèric Liquidacions.
Genèric Autoliquidacions.
Liquidacions IIVTNU.

DOC-ORG

Codi:

Pàgina:

fet

-

-

-

fet

-

-

-

fet

-

fet
fet
fet

IT01-PR02GT04
IT01-PR02GT07
IT02-PR02GT07
IT03-PR02GT07
IT01-PR02GT08

Expedients Sancionadors
fet
IIVTNU
- Per tribut i tipologia
pendent
benefici.
- Concessió massiva.
pendent
- Renovació concessió.
pendent

PR02GT-05
PR02GT-06
PR02GT-07

Autoliquidacions IIVTNU.
Càlcul previ IIVTNU.
Beneficis fiscals:
exempcions/bonificacions.

fet
fet
fet

PR02GT-08

Aprovació de liquidacions,
autoliquidacions,
baixes
i
suspensions.

fet

PR02GT-10

Ajornaments i fraccionament
fet
autoliquidacions de UI GT.
Reintegrament de beneficis
fet
fiscals per desqualificació
d’habitatges de protecció
oficial.
Manteniment base de dades en curs IT01-PR02GT- - Altes unitats fiscals
de vehicles
13
IVTM.
IT02-PR02GT- - Càrrega dades vehicles
13
IVTM.
IT03-PR02GT- Importació
dades
13
vehicles WTP-ORGT a
càrrega vehicles GT.
Tramitació
expedients fet
IT02-PR02GT- Instrucció
Recursos
sancionadors per denúncies de
14
Sancions de Trànsit
trànsit
Procediment
Sancionador fet
Abreujat
Genèric
per
Infraccions
Tributàries
i
d’Ingressos de Dret Públic

PR02GT-11

PR02GT-13

PR02GT-14

PR02GT-15

- Relacions periòdiques pendent
d’aprovació,
baixes,
suspensions.
pendent
IT02-PR02GT- - Llistats.
08
-

fet
fet
fet

fet
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DOCUMENT

Codi:

Estructura Tècnica i Funcions de
l’Administració Municipal

DOC-ORG

Pàgina:

PROCESSOS, PROCEDIMENTS I INSTRUCCIONS UI SIT
PROCESSOS PRINCIPALS UI SIT:
PROCÉS 01
PROCÉS 02
PROCÉS 03
PROCÉS 04
Codi

MANTENIMENT BASE DE DADES ALFANUMÈRICA.
MANTENIMENT BASE DE DADES GRÀFICA.
VALORACIONS URBANÍSTIQUES I FISCALS.
COL.LABORACIÓ AMB EL CADASTRE.
Procediments

Estat

Procediment
PR01SIT-01

PR02SIT-01

Codi

Instruccions

Estat

Instrucció
Manteniment de la base de
dades alfanumèriques de ciutat i
de tercers.

Manteniment de la base de
dades gràfiques de ciutat.

fet

IT01-PR01SIT-01 - Alta d’unitats
fiscals.
IT02-PR01SIT-01 - Estudi de
declaracions
d’IIVTNU (plusvàlues)
o escriptures de la
propietat.
IT03-PR01SIT-01 - Estudi Relacions
Registre Propietat.
IT04-PR01SIT-01 - Plasmació de
llicències: activitats
innòcues o
establiments, guals,
alarmes.
IT05-PR01SIT-01 - Acords de la Junta
de Govern Local i del
Ple de l’Ajuntament.
IT06-PR01SIT-01 - Modificacions en la
Base de Dades:
Tercers
GTWin/Persones.

pende IT01-PR02SIT-01 - Alta/ baixa per
nt
expedient d’obra
major (nova const.,
ampliació-reforma,
enderroc, agrupaciósegregació)
IT02-PR02SIT-01 - Modificació de la
cartografia per
desenvolupament
urbanístic i
expedients de
reparcel·lació

fet
fet

fet
fet

fet

fet

pendent

pendent
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DOCUMENT

Estructura Tècnica i Funcions de
l’Administració Municipal

PR03SIT-01

PR04SIT-01
PR04SIT-02

PR04SIT-03
PR04SIT-04

Valoracions urbanístiques i
fiscals.

Codi:

DOC-ORG

Pàgina:

IT03-PR02SIT-01 - Modificació de la
cartografia per
execució de
projectes
d’urbanització
pende IT01-PR03SIT-01 - Valoració de sòl per
nt
desenvolupament
urbanístic (règim
d’equidistribució de
càrregues i beneficis)
IT02-PR03SIT-01 - Valoració de sòl i
construccions per
expedients
d’expropiació

pendent

pendent

pendent

Expedients d’inspecció i
pende
regularització cadastral
nt
Expedients de subsanació de
pende
discrepàncies i correcció d’errors
nt
materials
Resolució discrepàncies IRPF/
pende
Cadastre
nt
Discrepàncies cartografia
municipal / cadastral
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DOCUMENT
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l’Administració Municipal

Codi:

DOC-ORG

Pàgina:

Promoció Econòmica
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DOCUMENT

Estructura Tècnica i Funcions de
l’Administració Municipal

Codi:

DOC-ORG

Pàgina:

Estructura organitzativa Promoció Econòmica
i foment de l’ocupació
Missió:
Contribuir al desenvolupament socioeconòmic de la ciutat a través de la creació de
serveis, programes i activitats diverses de dinamització econòmica per tal que els
actors socioeconòmics s’anticipin i adaptin a les continues transformacions que es
produeixen en el món del treball i de l’economia, entenent que tot això constitueix un
eix vertebrador, integrador i cohesionador de la vida social de la ciutat.
Visió:
La nostra actuació a d’orientar-se a aconseguir:
-Que la ciutadania arribi a un nivell òptim d’ocupació en llocs de treball de qualitat
integrats en una xarxa empresarial respectuosa amb el medi ambient i responsable
amb l'impacte social de la seva activitat.
-Una ciutat amb sostenibilitat social i econòmica, promovent mesures dirigides al
progrés tant d'aquells que tenen menys possibilitats com dels quals apunten cap a un
desenvolupament al més alt nivell.
-Una oferta d’activitats que permeti a la ciutadania gaudir i aprofitar el temps lliure.
-Una estructura de serveis comercials propera, amable, amb vocació de contribuir a
enfortir la identitat urbana i el civisme.
-Una ciutat que animi a la Universitat a aportar el seu coneixement i innovació a
Castelldefels, contribuint a un teixit empresarial de qualitat i responsable.
Aportacions principals:
-Promoció Econòmica
-Foment ocupació
Funcions transversals (de direcció):
-Planificar i programar la activitat de la Unitat
-Gestionar el pressupost
-Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats
-Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat Organitzativa
que dirigeix
-Avaluar la qualitat dels serveis i la satisfacció dels usuaris
-Gestionar els processos, la qualitat i resultats econòmics de la Unitat Organitzativa
que dirigeix, mitjançant l’establiment i manteniment d’indicadors de gestió
-Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions
-Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions
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DOCUMENT

Codi:

Estructura Tècnica i Funcions de
l’Administració Municipal

DOC-ORG

Pàgina:

Les activitats de l’Àrea es desenvolupen de forma transversal i en xarxa dins i fora de
l’organització municipal, especialment amb aquelles àrees i entitats que portin a terme
programes relacionats o que actuïn sobre el desenvolupament local.
Aquesta visió global i de treball en xarxa pretén donar com a resultat la realització de
productes i serveis, adequats a les demandes dels diferent segments de destinataris i
realistes amb les possibilitats i recursos disponibles.
SERVEIS SOCIOECONÒMICS:

Segment cicle vital
Joves

Adults

Comerç

Sector activitat
Turisme

Empreses

Segment conjuntural
Desocupats

Immigració

Dones

Promoció de
l’activitat
econòmica

Dinamització
de l’activitat
empresarial

Assessorar,
formar i
informar
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DOC-ORG

Codi:

Estructura Tècnica i Funcions de
l’Administració Municipal

Pàgina:

Organigrama

Regidoria de Promoció Econòmica i
Foment de l’Ocupació

Cap de Secció de Promoció
Econòmica i Foment de
l’Ocupació

Projectes Integrats
Formació i Contractació

UB Promoció
Econòmica
(5) Suport tècnic
mitjà
desenvolupament
econòmic

(n) Suport tècnic
mitjà
desenvolupament
econòmic
(programes)

(n) personal
contractat tècnic,
administratiu i
operatiu

(1) Suport Tècnic Mig
Desenvolupament
econòmic*

Els llocs amb línia discontinua estan subjectes a l’existència de subvencions
*Interí per programes

(1) Suport
Administratiu
(2) Suport
Auxiliar
Administratiu

(n) Suport
Auxiliar Adm.
Programa
(recurs
temporal)
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Codi:
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l’Administració Municipal

DOC-ORG

Pàgina:

Estructura Funcional
P ro m o c ió E c o nò m ic a , F o m e nt de
l' O c upa c ió

O rie nt a c ió La bo ra l i
F o m e nt de l'o c upa c ió

A s s e s s o ra m e nt i
f o m e nt de l'e s pe rit
e m pre ne do r

Estudis d'evo lució del mercat

Seminaris fo rmatius i de
difusió de l'esperit
emprenedo r.

Gestió d'espais per a la recerca
de feina

A ccio ns fo rmatives

Serveis d'intermediació labo ral i
bo ssa de treball

A ssesso rament per a la
creació d'empreses

Itineraris o cupacio nals
Orientació labo ral
perso nalitzada

Co nvenis de co l·labo ració
amb entitats financeres
(micro crèdits)
A co mpanyament en els
primers tràmits i en
l'o btenció de subvencio ns

G e s t ió de
P ro c e s s o s
a dm inis t ra t ius i
jus t if ic a c ió de
pro gra m e s
Gestió de la
do cumentació
eco nò micaadministrativa
Gestió de l'arxiu de la
do cumentació dels
pro grames i serveis de
La Guaita
Do cumentació
justificativa dels
pro grames
subvencio nats a l'àrea

X a rxa S o c io e c o nò m ic a

Relacio ns i activitats amb el
campus de la UP C
Transferència de
co neixements universitatempresa
A co rd de co ncertació
territo rial amb el B aix
Llo bregat

Gestió de pro veïdo rs i
co mpres

Co nsell Secto rial de
P ro mo ció Eco nò mica,
Co merç i Turisme.

F o m e nt de
l' e m pre s a lo c a l

P acte lo cal per l'o cupació

Organització d'activitats grupals
amb o bjectius de reco l·lo cació
labo ral i/o de manteniment del
llo c de treball

A co mpanyament i
assesso rament en la
redacció del pla d'empresa

P ro specció de les
necesssitats de les
empreses

P articipació en pro grames
d'altres administracio ns per tal
de captar recurso s per a la
generació directa de llo cs de
treball

Seguiment de les iniciatives
empresarials

A ssesso rament per a
empreses lo cals

Estímul de la demanda per tal
de generar indirectament llo cs
de treball

Disseny i o rganització de
premis i co ncurso s
d'iniciatives i idees
empresarials

Espai de co wo rking

P ro jectes Integrats de
Fo rmació i Co ntractació

P unt P A E

Impuls d'activitats
Netwo rking empresarial

P la de Garantia Juvenil

Divulgació de la cultura
emprenedo ra entre els
centres educatius

P ro grama reempresa

F o rm a c ió

A to rgament de
subvencio ns per
empreses lo cals

A nàlisis dels secto rs
empresarials

Revista
so cio eco nò mica
electrò nica

A nàlisis de l'o ferta fo rmativa
existent al territo ri i pro specció
de la demanda
Gestió de Fo rmació
Ocupacio nal
P ro fessio nalitzado ra vinculada
a certificats de pro fessio nalitat
per perso nes en atur.
Gestió de curso s de fo rmació
co ntinua per perso nes en edat
labo ral
Gestió dels pro veïdo rs de
fo rmació
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Codi:
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Pàgina:

Identificació de l’activitat en el procés general
Processos en els que participa i principals aportacions
.
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Modelo de Gestión y
Dirección

Definición y despliegue del proyecto
estratégico

Gestión de la
Innovación y de la
Calidad

Organización y
sistemas de gestión

Participación
Ciudadana

Comunicación
Externa

Relaciones
institucionales

Procesos de Servicios Personales

OAC

Procesos de Servicios Socioeconómicos

(Oficina de Atención
Ciudadana)

Procesos de Servicios Territoriales

(Oficina de Atención
Ciudadana)

OAC

ÁMBITO SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

Procesos de Servicios Económico Administrativos

Procesos de Gestión de Recursos
Humanos

Procesos de gestión de
Recursos Económicos

Procesos de Infraestructura y apoyo

Servicios
económicos

Logística interna

Logística del
servicio

Desarrollo de
personas

Puestos de trabajo

Inspección

SS de información

Condiciones
salariales

Seguridad y salud

Sistema de
Información
Geográfica

SS Jurídicos

Contabilidad
Contratación
Compras y
Patrimonio

Resultados
Resultadosen
enla
laCiudadanía
Ciudadanía

Elaboración normativa

CONFIANZA Y CREDIBILIDAD

Necesidades,
Necesidades,expectativas
expectativasyyobligaciones
obligacionesde
dela
la
Ciudadanía
Ciudadanía

ÁMBITO ESTRATÉGICO
PROCESO DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

ÁMBITO INFRAESTRUCTURA Y APOYO
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Promoció econòmica i ocupació
Procés

Aportació

Programació i gestió dels
serveis

Obtenció de finançament
Programació integral d'activitats
Gestió del pressupost
Comunicació
Gestió de la participació ciutadana
Mesura de la qualitat i de la satisfacció d'usuaris
Assessorament per a la creació d’empreses
Prospecció de les necessitats de les empreses
Promoció d'activitats
Servei de domiciliació d’empreses
Espai domiciliació d’empreses
Suport a emprenedors
Formació i assessorament per a empreses locals
Relacions i activitats amb el campus de la UPC
Transferència de coneixements universitat-empresa
Acord de concertació territorial amb el Baix Llobregat.
Foment de l’ocupació
Programes d’orientació personal i assessorament individual per trobar
feina
Espais de recerca activa de feina.
Itineraris ocupacionals.
Formació ocupacional per als treballadors
Servei d’inserció i orientació laboral per a persones amb disminució (SIL).

Gestió, desenvolupament i
foment de l'activitat
empresarial

Xarxa socioeconòmica

Informació, assessorament
i gestió a les persones

Borsa de Treball
Observatori socioeconòmic

Descripció de Unitats organitzatives
Secció Promoció econòmica
Missió
Treballar per al desenvolupament local amb l’objectiu de millorar les condicions
socioeconòmiques dels nostres conciutadans i de les empreses mitjançant la
realització d’activitats i serveis orientats a:
-Contribuir a la millora de les competències tècniques i transversals de les persones en
edat laboral per tal de mantenir-se o inserir-se dins del mercat de treball, iniciar una
activitat econòmica, mantenir una ocupació de qualitat o mantenir un nivell òptim de
competitivitat empresarial.
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-Fomentar l’esperit emprenedor entre la població, especialment entre les persones
més joves, per tal de potenciar l’auto-ocupació i la creació d’empresa.
-Fomentar les competències tècniques de les persones que treballen i dirigeixen
empreses per tal de millorar la seva competitivitat.
Específicament adequats a les demandes i necessitats dels diferent destinataris als
quals es dirigeix.
Visió
Constituir un interlocutor vàlid amb els ciutadans, entitats i associacions que
conformen la xarxa econòmica i social del entorn municipal i comarcal per posar a la
disposició de tota la ciutadania de Castelldefels les eines necessàries per al
desenvolupament econòmic, i constituir una organització aglutinadora de la
informació socioeconòmica en l'àmbit del teixit productiu de la ciutat.
Aportacions:
Orientació laboral i foment de l’ocupació:
-Programa d'accions específiques d'inserció professional: Club de feina, servei
d’Orientació laboral, etc
-Programes i serveis per al foment de l’ocupació
-Programes d’orientació pera la inserció laboral
-Gestió de la borsa de treball
Formació
-Accions formatives per aturats/des.
-Accions formatives per a pimes
-Accions formatives per a emprenedors/res
-Accions formatives i conferències per a empresaris.
-Accions formatives de reciclatge professional
-Desenvolupament d'accions formatives i de sensibilització per evitar la fractura digital.
Assessorament i foment de l’esperit emprenedor
-Accions de difusió i sensibilització davant els nous reptes de competitivitat
-Programes de foment de l’esperit emprenedor
-Accions de promoció de l'esperit emprenedor: Premis i concursos per emprenedors,
cercador d'empreses i comerços, etc.
-Assessorament per a emprenedors/res
Gestió, desenvolupament i foment de l'activitat empresarial
-Assessorament per a la creació d’empreses
-Prospecció de les necessitats de les empreses
-Promoció d'activitats
-Servei de domiciliació d’empreses
-Viver / centre d’empreses
-Formació i assessorament per a empreses locals
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Xarxa socioeconòmica
-Relacions i activitats amb el campus de la UPC
-Transferència de coneixements universitat-empresa
Gestió, Subvencions, Estudis i Publicacions
-Servei de domiciliació d'empreses.
-Desenvolupament de programes europeus
-Edició d’una publicació de caire econòmic local per a empreses i comerços.
-Confecció de l'observatori socio-laboral i d'activitat econòmica.
-Realització d'estudis sociològics i econòmics del territori.
-Obtenció de finançament extern (subvencions)
Funcions
Orientació Laboral i Foment de l’ocupació
-Proporcionar i gestionar espais i materials necessaris per a una recerca activa de feina.
-Oferir serveis d’intermediació laboral entre empreses i persones en recerca de feina
mitjançant la prospecció del mercat i fomentant l’ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació.
-Coordinar l’oferta i la demanda laboral.
-Orientar en matèria laboral i de forma personalitzada a les persones, treballant amb
elles per millorar aspectes actitudinals, curriculars, tècnics, legals i estratègics en
matèria de recerca de feina, atenent a les especificitats dels diferents públics diana.
-Organitzar activitats de grup en matèria de tècniques de recerca de feina, normativa
laboral, prevenció de la salut i professions emergents sempre amb objectius de
recol·locació laboral i/o de manteniment del lloc de treball.
-Participar en programes d’altres administracions que tenen competència en aquest
àmbit, per tal de captar recursos per a la generació directa de llocs de treball de
caràcter temporal amb l’objectiu de reactivar a persones aturades, en especial les que
tenen risc d’exclusió laboral, formant-les en nous perfils professionals, modificant
hàbits i adquirint competències mitjançant el desenvolupament actiu de la professió.
-Estimular la demanda per tal de generar indirectament llocs de treball en empreses
privades de serveis d’atenció a les persones.
-Identificar nous jaciments d’ocupació en el territori que donin resposta a les noves
necessitats relacionades a l’atenció a les persones.
-Realització d’estudis per conèixer l’evolució del mercat laboral local i d’altres
elements globals d’influència en l’àmbit local.
Formació
-Analitzar els sectors empresarials generadors d’activitat econòmica al municipi com a
potencials generadors d’ocupació i les seves dificultats de trobar recursos humans
adequats.
-Analitzar l’oferta formativa existent al territori per tal de complementar-la
-Estudiar les diferents peticions de formació dels diferents col·lectius i agents en les
tasques de prospecció portades a terme.
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-Programar, impartir, coordinar i avaluar accions de formació pels diferents col·lectius
diana de les nostres actuacions: persones en situació d’atur, persones amb una
ocupació, persones emprenedores, persones que dirigeixen empreses i activitats
comercials .
-Derivar adequadament a les persones que assisteixen als cursos de formació cap a
d’altres serveis de promoció econòmica que aportin valor per a la millora del perfil
professional o que incrementin les possibilitats d’inserció i/o creació d’empreses.
-Optimitzar el cost econòmic de les actuacions, compatibilitzant el finançament amb
recursos propis amb els recursos disponibles i subjectes a les diferents convocatòries
existents per cobrir accions formatives.
-Convocar i seleccionar als proveïdors de formació mes adequats atenent a criteris
econòmics i tècnics.
Assessorament i foment de l’esperit emprenedor
-Apropar als centres educatius de Castelldefels (de segon cicle i universitaris) els
continguts relacionats amb l’àmbit de la generació d’idees de negoci mitjançant
seminaris formatius.
-Difondre l’esperit emprenedor de manera transversal als programes que es
desenvolupen en els diferents àmbits de la Secció mitjançant xerrades informatives.
-Dissenyar i editar materials formatius amb continguts empresarials.
-Dissenyar, impartir, coordinar i avaluar accions formatives a col·lectius amb més
dificultats d’auto-ocupació.
-Acordar convenis de col·laboració amb entitat financers per tal donar a conèixer i
facilitar l’obtenció de microcrèdits adreçats a l’auto-ocupació.
-Acompanyar a les persones emprenedores en els primers tràmits i en l’obtenció de
subvencions existents i concedides per altres administracions i/o entitats.
-Acompanyar i assessorar a les persones usuàries en la redacció del pla d’empresa que
es constitueix com a eina bàsica i imprescindible per avaluar la idea de negoci.
-Fer seguiment de les iniciatives empresarials amb èxit per fer una correcta derivació a
d’altres serveis d’assessorament empresarial i consolidar la seva continuïtat
-Dissenyar i organitzar premis i concursos d’iniciatives i idees empresarials per tal de
donar suport inicial a les millors actuacions al territori.
Gestió, desenvolupament i foment de l'activitat empresarial
-Impulsar i gestionar els programes d’informació, suport i assessorament a les
empreses consolidades locals.
-Garantir i coordinar la recepció i informació als usuaris/es dels programes i serveis per
a empreses consolidades (mitjançant web, personal, telefònic, publicacions municipals,
etc) .
-Executar, controlar i fer la tramitació econòmica i administrativa dels programes dels
que n’és responsable aquest suport tècnic .
-Realitzar campanyes per a la prospecció de necessitats d’empreses locals
-Mantenir la qualitat de la informació relacionada amb l’àmbit de la gestió empresarial
de la web municipal.
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-Executar els programes de dinamització empresarial mitjançant campanyes i/o
organització de premis i concursos.
-Negociar amb proveïdors i compres dels programes de suport i dinamització a
l’empresa consolidada
-Coordinar actes públics relacionats amb el programa que s’executa.
-Generar la documentació per a la captació de recursos externs i subvencions per a
programes que s’executen .
-Coordinar amb tècnics d’altres entitats públiques externes per a l’execució de
programes que s’executin amb recursos econòmics i/o personals externs.
-Generar documentació justificativa tècnica dels programes subvencionats que
s’executen
Xarxa socioeconòmica
-Coordinar i impulsar les relacions
-Promoure activitats per a la transferència de coneixements entre universitat i
empresa.
-Promoure la col·laboració amb altres institucions socioeconòmiques per al foment del
desenvolupament econòmic de la cuitat.

Funcions transversals (de direcció)1 :
-Planificar i programar l’activitat de l’Àrea que dirigeix
-Gestionar el pressupost
-Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat que dirigeix
-Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats
-Respondre a les necessitats de desenvolupament professional dels treballadors de
l’Àrea que dirigeix
-Avaluar la qualitat i la satisfacció dels usuaris
-Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics, mitjançant l’establiment i
manteniment d’indicadors de gestió
-Implantar, millorar i mantenir els procediments de l’Àrea que dirigeix
-Garantir la total seguritat de les persones i les instal·lacions
-Optimitzar les capacitats del equip humà i les instal·lacions

1

Conforme a l’esquema anterior de funcions que venim utilitzant (basat en Mintsberg), serien considerades
funcions de Línia de Comandament o de Coordinació.
Comprèn les funcions necessàries per a garantir la coordinació entre el vértex estratègic i el nucli operatiu. Podem
distingir tres grups de funcions: Funcions verticals: -Transformar les línies estratègiques en objectius de gestió
desplegats en els processos de gestió. –Recollir informació i transmetre-la de forma ascendent o descendent. –
Prendre les decicions de polítiques de gestió per a assolir el funcionament del procés. Funcions horitzontals: Mantenir la coordinació horitzontal entre totes les unitats del nucli operatiu, amb la Tecnoestructura i els Serveis, i
amb l’exterior. Funció cara a les persones dirigides: -Integrar a les persones en el projecte de govern, el procés de
prestació de servei i en la gestió. –Controlar els resultats, integrats en el procés general, i el desenvolupament del
procés. Així mateix, l’aportació de la línia mitja se centra, a través de la seva estructuració i coordinació, a
possibilitar. –Manejar la complexitat dels processos a través de la coordinació. L’augment global de l’eficàcia de
recursos.
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Unitat Bàsica de gestió de processos administratius i programes PE
Missió
Gestionar els diversos processos administratius necessaris per portar a terme els
programes i serveis propis de la Secció de Promoció Econòmica i de tots els àmbits que
comprèn, així com per justificar davant de les administracions i/o entitats
corresponents la correcta realització de les activitats subvencionades.
Aportacions:
-Acords, actes i resolucions de la secció.
-Gestió de documentació justificativa dels programes subvencionats a l’àrea.
-Gestió de la documentació econòmico-administrativa de la Secció.
-Gestió de l’arxiu de la documentació generada en la gestió dels programes i serveis de
la Guaita.
-Coordinar-se amb els serveis administratius de la resta de l’ajuntament, així com els
serveis administratius i tècnics dels organismes que atorguen les subvencions.
-Gestió de les compres de la secció.
-Logística de les activitats de la secció
Funcions
-Redactar acords, actes i resolucions de la secció.
-Redactar, supervisar i controlar la documentació econòmico-administrativa de la
Secció.
-Generar la documentació justificativa tècnica dels programes subvencionats a la
secció.
-Supervisar i controlar l’arxiu de la documentació generada en la gestió dels programes
i serveis de la Guaita.
-Coordinar les activitats amb els serveis administratius de la resta de l’ajuntament, així
com els serveis administratius i tècnics dels organismes que atorguen les subvencions.
-Coordinar, controlar i distribuir les tasques administratives realitzades pel personal
administratiu de la secció, tant fix com temporal vinculat a programes subvencionats.
-Negociar amb proveïdors i fer la gestió tècnica i administrativa de totes les compres
de la secció.
-Negociar amb proveïdors de serveis logístics de la secció.
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Funcions transversals (de direcció)2 :
-Planificar i programar l’activitat de l’Àrea que dirigeix
-Gestionar el pressupost
-Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat que dirigeix
-Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats
-Respondre a les necessitats de desenvolupament professional dels treballadors de
l’Àrea que dirigeix
-Avaluar la qualitat i la satisfacció dels usuaris
-Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics, mitjançant l’establiment i
manteniment d’indicadors de gestió
-Implantar, millorar i mantenir els procediments de l’Àrea que dirigeix
-Garantir la total seguritat de les persones i les instal·lacions
-Optimitzar les capacitats del equip humà i les instal·lacions

2

Conforme a l’esquema anterior de funcions que venim utilitzant (basat en Mintsberg), serien
considerades funcions de Línia de Comandament o de Coordinació.
Comprèn les funcions necessàries per a garantir la coordinació entre el vèrtex estratègic i el nucli
operatiu. Podem distingir tres grups de funcions: Funcions verticals: -Transformar les línies
estratègiques en objectius de gestió desplegats en els processos de gestió. –Recollir informació i
transmetre-la de forma ascendent o descendent. –Prendre les decisions de polítiques de gestió per a
assolir el funcionament del procés. Funcions horitzontals: -Mantenir la coordinació horitzontal entre
totes les unitats del nucli operatiu, amb la Tecnoestructura i els Serveis, i amb l’exterior. Funció cara a
les persones dirigides: -Integrar a les persones en el projecte de govern, el procés de prestació de servei
i en la gestió. –Controlar els resultats, integrats en el procés general, i el desenvolupament del procés.
Així mateix, l’aportació de la línia mitja se centra, a través de la seva estructuració i coordinació, a
possibilitar. –Manejar la complexitat dels processos a través de la coordinació. L’augment global de
l’eficàcia de recursos.
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Projectes Integrats de Formació i Contractació
Missió
Millorar l’ocupabilitat de les persones participants als diferents programes, generant
llocs de treball de caràcter temporal per realitzar activitats d’interès social i com a
mitjà per afavorir la qualificació professional dels seus participants.
Aportacions:
Gestió de diferents programes específics subvencionats en col·laboració amb altres
administracions competents en matèria laboral com ara cases d’ofici, tallers
d’ocupació, escoles taller, etc..
Funcions
-Impuls i gestió dels programes.
-Supervisió i control de la generació de la documentació per a la captació de recursos
externs i subvencions per a l’execució d’aquests programes.
-Supervisió i control de la documentació justificativa tècnica d’aquest programa
-Garantir i coordinar la recepció i la informació als usuaris del centre (mitjançant web,
personal, telefònic, publicacions municipals, etc.)
-Execució, control i tramitació econòmica i administrativa dels programes dels que n’és
responsable la Unitat -Coordinació dels actes públics relacionats amb el programa
Negociació amb proveïdors i compres necessaris per a l’execució del programa.
Funcions transversals (de direcció)3 :
-Planificar i programar l’activitat del projecte que dirigeix
-Gestionar el pressupost
-Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat que dirigeix
-Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats
-Respondre a les necessitats de desenvolupament professional dels treballadors de
l’Àrea que dirigeix
3

Conforme a l’esquema anterior de funcions que venim utilitzant (basat en Mintsberg), serien
considerades funcions de Línia de Comandament o de Coordinació.
Comprèn les funcions necessàries per a garantir la coordinació entre el vèrtex estratègic i el nucli
operatiu. Podem distingir tres grups de funcions: Funcions verticals: -Transformar les línies
estratègiques en objectius de gestió desplegats en els processos de gestió. –Recollir informació i
transmetre-la de forma ascendent o descendent. –Prendre les decisions de polítiques de gestió per a
assolir el funcionament del procés. Funcions horitzontals: -Mantenir la coordinació horitzontal entre
totes les unitats del nucli operatiu, amb la Tecnoestructura i els Serveis, i amb l’exterior. Funció cara a
les persones dirigides: -Integrar a les persones en el projecte de govern, el procés de prestació de servei
i en la gestió. –Controlar els resultats, integrats en el procés general, i el desenvolupament del procés.
Així mateix, l’aportació de la línia mitja se centra, a través de la seva estructuració i coordinació, a
possibilitar. –Manejar la complexitat dels processos a través de la coordinació. L’augment global de
l’eficàcia de recursos.
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-Avaluar la qualitat i la satisfacció dels usuaris
-Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics, mitjançant l’establiment i
manteniment d’indicadors de gestió
-Implantar, millorar i mantenir els procediments de l’Àrea que dirigeix
-Garantir la total seguritat de les persones i les instal·lacions
-Optimitzar les capacitats del equip humà i les instal·lacions
Òrgans i mecanismes de coordinació
Participació en:
Municipals:
- Consell d’interculturalitat.
- Consell Sectorial municipal de serveis socioeconòmics .
- Comissió informativa dels serveis socioeconòmics.
- Comissió Municipal de Convivència Intercultural.
- Comissió/consell d’igualtat d’oportunitats.
- Consell de les Dones.
- Comissió de Seguiment del Conveni entre l'Ajuntament i la UPC per a la dinamització
econòmica i social del territori.
Supramunicipals:
- Acord de concertació territorial amb el Baix Llobregat.
- Consell econòmic social del Baix Llobregat.
- Federació de Municipis.

Procediments normalitzats de l’Àrea de Promoció Econòmica.
La llista que fa relació als documents del sistema de qualitat de promoció econòmica
es troba a la Intranet Municipal i és pot accedir al damunt d’aquest link: FM1QLT-01
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Serveis Territorials
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Estructura organitzativa de l’Àrea de Serveis Territorials
Missió
La missió de l’Àrea de Serveis Territorials és la de planificar i gestionar el
desenvolupament sostenible de la ciutat, vetllant per un urbanisme ordenat i equilibrat,
que aconsegueixi espais públics urbans atractius contemplant l’excel·lència
mediambiental

Visió
Arribar a una ciutat que es caracteritzi per un urbanisme que facilita la convivència entre
seus residents i és pol d’atracció per als seus visitants, per ser una ciutat que integra i
respecta un entorn natural privilegiat, posant en lloc preferent el respecte al medi
ambient
Aportacions principals
-Execució del planejament.
-Planejament i disseny de la ciutat i ordenació de la mobilitat
-Gestió Urbanística: mitjançant reparcel·lació i/o expropiació i la elaboració de Informes
Jurídics.
-Ordenació inspecció i control d’activitats, habitatges i ocupació de vies i espais
-Ordenació, inspecció i control d’obres i disciplina urbanística
-Manteniment i obra nova, infraestructures i obra nova d'urbanització
-Disseny i construcció d’obra d'edificació: adjudicació i control de l’execució d’obra.
Adequació i neteja dels espais i equipaments
-Gestió i administració de la informació urbanística.
-Vigilància forestal i prevenció d’incendis.
-Promoció i gestió del patrimoni municipal del sòl i d'habitatges.
-Prevenció i control de contingències: mapa de riscos, programes, prevenció, inspeccions
-Foment i control energètic.
-Neteja, reciclatge, il·luminació i espais verds.
-Aplicació i desplegament normatiu.
-Ordenació de la protecció davant emergències i catàstrofes.

Funcions
-Desplegar, coordinar i executar la política territorial de l’Ajuntament establerta per la
Comissió de Govern, i Regidories específiques
-Recolzar tècnicament a la direcció política de l’Ajuntament en el disseny, implantació de
les línies estratègiques i objectius de la política territorial
-Exercir les competències municipals contemplades per la legislació en les matèries que
afecten directament al territori municipal, i de forma singular les referides a planejament,
urbanisme, projectes i obres, qualitat urbana i serveis urbans, espai públic, regulació
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d’activitats, manteniment de la ciutat i medi ambient, plans d’evacuació i emergència
municipal
-Gestionar i mantenir el patrimoni municipal, l’immobiliari incloses les seves instal·lacions
-Garantir la informació puntual en els serveis d’atenció ciutadana i la web municipal
Funcions transversals (de direcció)
-Planificar i programar la activitat de l’Àrea
-Gestionar el pressupost
-Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de l’Àrea que dirigeix
-Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats
-Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de l’Àrea que dirigeix
-Avaluar la qualitat dels serveis i la satisfacció dels usuaris
-Gestionar els processos, la qualitat i resultats econòmics de l’Àrea que dirigeix,
mitjançant l’establiment i manteniment d’indicadors de gestió
-Implantar, millorar i mantenir els procediments de l’Àrea que dirigeix
-Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions
-Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions
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Organigrama

Regidoria de Via Pública,
Platja i Mobilitat

Comité de
Mobilitat

Comissió Tècnica
d’Urbanisme

Comissió de
Protecció Civil

Comité gestor de
Platges

Regidoria d’Urbanisme i
Obres, Pla de Barris, Medi
Ambient i Sostenibilitat

Cap UI
d’Infrastuctures

(1) Tècnic Superior
Arquitecte
(2) Suport
Tècnic
delineant
Informació
Urbanística

(1) Sup.Tècnic
Enginyer

(1) Suport
Tècnic Sup.
Arquitecte

Cap UB Brigada

(1) Sup. Tèc.
Mig
Arquitecte /
Enginyer

Cap UI Espais
Públics

Cap de Secció
Jurídica
Administrativa

Cap UI Medi Ambient
i Serveis Urbans

Cap UI
Administrativa
Gestió i
Atenció
Ciutadana

Cap UB
Medi
Ambient
(1) Sup. Tèc.
Enginyer

(3) Sup. Tèc.
Mig
Arquitecte /
Enginyer

Cap UB de
Gestió i
Atenció a la
Ciutadania

(1) Tècnic Superior
Mediambient

Suport Tècnic
Protecció Civil
i Emergències
OMSICA

(1) Oficial de 1a

(1) Sup.
Tècnic
Auxiliar

Estructura
Pla
de Barris

Cap UI
Jurídica i
Denúncies

Cap UB
Urbanisme
i Patrimoni

(1)
Suport
tècnic
superior

(1)Tècnic
Mig

(1) Sup. Tèc.
Mig Arquitecte

(2) Oficials de 2a

(1) Peons

Cap UI
Administrativa
i Atenció
Ciutadana

JARFELS

(1) Tècnic Mig
Mobilitat

(3) Suports
Tècnic Mig

2 advocats
externs

Cap de Secció de
Via Pública
i Medi Ambient

Cap UI
Obres i Edificis
Municipals

(1) Sup.
Tècnic
Superior
Arquitecte

Comité de Gestió
de l’Àrea

Director d’Àrea de
Serveis Territorials

(1) Tècnic Mig
Platges

Cap de Secció d’Obres
i Edificis

Cap de Secció de Planejament i
Llicències

Regidoria de Governació,
Seguretat Ciutadana i
Protecció Civil

(1) Sup.
Tècnic
Auxiliar

(1) Sup. Tècnic
Auxiliar

(1) Tècnic Mig
Neteja

(3)
Guardia
Forestal

(2) Sup. Adm.

(4) Sup.
Adm.

(4)
Suports
Adm

(2)
Suports
Adm.

(2)
Suports
Adm.

(1) Sup. Tèc.
Auxiliar

(2) Agents
Civics
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Esquema funcional de Serveis Territorials

Òrgans col·legiats de
Gestió

Òrgans de gestió de l'Àrea
Comité de Gestió

Comité de Mobilitat
Comité de Gestió de Platges
Comissió de Protecció Civil

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
Planejament, Urbanisme i Edificis
Municipals

Via pública i medi ambient

Jurídica-Administrativa

Planejament i disseny de la ciutat

Manteniment i obra nova
Informes i dictàmens jurídics
d'infraestructures
Ordenació, control obres i disciplina
Manteniment i obra nova
Ordenances vinculades a
urbanística
d'urbanització
l'Àrea
Gestió i administració de la informació Planejament i ordenació del transport Assessorament jurídic en tot
urbanística
públic
l'ordenament urbanístic i
mediambiental, a
interlocutors interns i externs
Desplegament normatiu
Prevenció i control de
Gestió jurídica i administrativa
contaminacions: mapa de riscos,
amb la ciutadania
programes prevenció, inspeccions
Foment i control energètic
Tramitació de denúncies,
Manteniment de la cartografia
municipal
llicències i autoritzacions
Explotació de dades i generació de
Neteja, reciclatge, il·luminació i
plànols temàtics
espais verds
Assessorament del programa informàtic
Vigilància forestal i prevenció
de CAD i col·laboració en la delineació i
d'incendis
explotació de projectes de l'Àrea de
Planificació i execució del manteniment
Programes i projectes específics
integral d'edificis municipals
relacionats amb l'educació, difusió i
sensibilització ambiental
Disseny i construcció d'obra d'edificació Aplicació i desplagament normatiu
i adjudicació i control d'execució d'obra
Disseny i edificació d'edificis municipals

Protecció civil

Adequació i neteja dels espais i
equipaments d'edificis públics

Elaboració de Plans de Protecció Civil
Prevenció de les situacions de risc
Gestió de l'actuació a edificis públics
Gestió de l'actuació a la via pública
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Identificació de l’Àrea en el procés general
Processos en que participa i principals aportacions
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Modelo de Gestión y
Dirección

Definición y despliegue del proyecto
estratégico

Gestión de la
Innovación y de la
Calidad

Organización y
sistemas de gestión

Participación
Ciudadana

Comunicación
Externa

Relaciones
institucionales

Procesos de Servicios Personales

OAC

Procesos de Servicios Socioeconómicos

(Oficina de Atención
Ciudadana)

Procesos de Servicios Territoriales

(Oficina de Atención
Ciudadana)

OAC

ÁMBITO SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

Procesos de Servicios Económico Administrativos

Procesos de Gestión de Recursos
Humanos

Procesos de gestión de
Recursos Económicos

Procesos de Infraestructura y apoyo

Servicios
económicos

Logística interna

Logística del
servicio

Desarrollo de
personas

Puestos de trabajo

Inspección

SS de información

Condiciones
salariales

Seguridad y salud

Sistema de
Información
Geográfica

SS Jurídicos

Contabilidad
Contratación
Compras y
Patrimonio

Resultados
Resultadosen
enla
laCiudadanía
Ciudadanía

Elaboración normativa

CONFIANZA Y CREDIBILIDAD

Necesidades,
Necesidades,expectativas
expectativasyyobligaciones
obligacionesde
dela
la
Ciudadanía
Ciudadanía

ÁMBITO ESTRATÉGICO
PROCESO DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

ÁMBITO INFRAESTRUCTURA Y APOYO

Procés

Principals aportacions a cada procés

Programació i gestió
dels serveis

Programació integral d’activitats
Comunicació
Gestió del pressupost
Participació ciutadana
Mesura de la qualitat i de la satisfacció d’usuaris
Planejament i disseny de la ciutat
Gestió i administració de la informació urbanística
Promoció i gestió d'habitatges
Desplegament normatiu
Ordenació i control d’activitats i habitatges: llicències i ocupació de vies i espais
Desplegament normatiu

Planificació urbanística

Ordenació i control de
l’activitat privada i
d’habitatges
Ordenació, control
obres i disciplina
urbanística
Gestió integral d'edificis
municipals
Realització d'obra
pública
Mobilitat

Gestió mediambiental

Ordenació, control d’obres i disciplina urbanística
Desplegament normatiu
Disseny i construcció d’obra d'edificació: adjudicació i control d’execució d’obra
Planificació i execució del manteniment
Adequació i neteja dels espais i equipaments
Manteniment i obra nova d’infraestructures
Manteniment i obra nova d'urbanització
Mobilitat i accessibilitat
Planejament i ordenació del transport públic
Desplegament normatiu
Aplicació i desplegament normatiu
Vigilància forestal i prevenció d’incendis
Prevenció i control de contaminació: mapa de riscos, programes de prevenció,
Inspeccions
Foment i control energètic
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Principals aportacions a cada procés
Neteja, reciclatge, il·luminació i espais verds

Jurídic Administratiu

Sistema d’informació
territorial (SIT
Gestió de situacions
d’emergència civil

Informes i dictàmens jurídics.
Ordenances vinculats a l’Àrea.
Gestió del Patrimoni.
Assessorament jurídic en tot l’ordenament urbanístic i mediambiental, a
interlocutors interns i externs.
Gestió jurídica i administrativa amb la ciutadania.
Tramitació de denúncies, llicències i autoritzacions.
Recursos contenciosos – administratius.
Manteniment de la base de dades alfanumèriques de ciutat i de tercers
Servei d'informació
Elaboració de plans
Prevenció de les situacions de risc
Gestió de l’actuació a edificis públics
Gestió de l’actuació a la via pública
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Òrgans i mecanismes de coordinació
Òrgans de Gestió de l’Àrea:
Reunions internes de coordinació i seguiment:

Comitè de Gestió de l’Àrea
Composició:
-Director de l’Àrea de Serveis Territorials amb Caps de Secció i/o tècnics
-Cap de l’Oficina d’Atenció Ciutadana
Periodicitat:
1 reunió setmanal
Composició:
- Caps de Secció amb el seu equip
Periodicitat:
1 reunió setmanal
Òrgans col·legiats de gestió:
- Comitè de Mobilitat1
- Comitè Gestor de Platges2
- Comissió tècnica d’Urbanisme
- Comissió de Protecció Civil

1

Es desenvolupa la seva missió, aportacions i objectius en un apartat específic d’aquest document, p. 80

2

Es desenvolupa la seva missió, aportacions i objectius en un apartat específic d’aquest document, p. 82
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Descripció d’Unitats organitzatives
Secció de planejament i llicències
Missió
La missió de la Secció és doble:
Facilitar el desenvolupament econòmic i social de la ciutat, atenent les demandes de sòl i
al seu ús sota els criteris del planejament i les figures urbanístiques la normalització,
bàsicament enfocada a facilitar l'efectivitat del treball en el conjunt de l'organització i
assegurar l'adequació del nivell tècnic dels sistemes de l'organització, fent de pont entre
l'entorn i l'organització
Realitzar una gestió integral i integrada de totes les funcions relacionades amb el disseny,
construcció, equipament, funcionalitat i manteniment dels edificis municipals i els espais
verds corresponents
Visió
Aconseguir una ciutat amb unes senyals d’identitat definides en la seva imatge urbana,
caracteritzada per l’harmonia i l’equilibri de l’aprofitament territorial
Volem fer una gestió que permeti disposar a la ciutat d’edificis propis caracteritzats per
l’aplicació de criteris urbanístics, funcionals i eficients pel seu òptim estat d'ús i
conservació, contribuint amb això a l’embelliment i identitat de la ciutat
Aportacions principals
-Impuls i desenvolupament del planejament i disseny de la ciutat
-Cartografia municipal amb transversalitat per totes les àrees municipals
-Ordenació, control d’obres i disciplina urbanística
-Gestió i administració de la informació urbanística
-Promoció i gestió d'habitatges
-Desplegament normatiu
-Equipaments municipals
Funcions
-Aplicar la legislació del sòl al municipi i, en especial, la proposta i gestió dels instruments
de planejament i urbanístics
-Gestionar el Pla General Municipal, així com el posterior desenvolupament dels diferents
instruments de planejament (Plans de Detall, Plans Parcials). Ordenació dels processos de
cessions, permutes, transaccions, valoracions i taxacions de terrenys, immobles i
equipaments
-Proposar i gestionar els projectes en els que es concreta el desenvolupament urbanístic
del territori municipal
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-Elaborar informes tècnics i efectuar les comprovacions i inspeccions sobre llicències i
permisos d’obres i expedients de gestió i disciplina urbanística
-Participar en la planificació i coordinació de la inspecció municipal polivalent
-Garantir una informació urbanística de nivell tècnic qualificat a la ciutadania sobre les
condicions i circumstàncies urbanístiques de parcel•les, finques, edificis i locals
-Seguir i controlar les empreses i els subcontractes formalitzats per l’Ajuntament en les
matèries que competeixen a la Secció. Redactar les clàusules tècniques que regeixen els
contractes
-Revisar i validar els instruments d’informació cartogràfica del SIT municipal
-Atendre a la ciutadania en la informació urbanística de caràcter tècnic qualificat o
semitècnic
-Garantir la informació puntual en els serveis d’atenció ciutadana i la web municipal
Funcions transversals (de direcció)
-Planificar i programar la activitat de l’Àrea
-Gestionar el pressupost
-Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats
-Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat Organitzativa que
dirigeix
-Avaluar la qualitat dels serveis i la satisfacció dels usuaris
-Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics de la Unitat Organitzativa
que dirigeix, mitjançant l’establiment i manteniment d’indicadors de gestió
-Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions
-Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions

Unitat Bàsica de Sistemes de Reconeixement i Informació Territorial (SIT)
Missió
La missió del SIT és aportar a l’organització i a la ciutadania una cartografia del territori
que permeti la gestió del treball a les diferents àrees relacionades directa o indirectament
amb el territori:
-Planejament urbanístic
-Espai i Via Pública
-Altres àrees corporatives
Aportacions principals:
Manteniment de la cartografia municipal:
-Informatització del Planejament urbanístic
-Informatització de les actuacions en l’espai i vies públiques i dels projectes
d’urbanització executats
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-Comprovacions i mesura de camp
Explotació de dades i generació de plànols temàtics:
-Plànols tècnics (diferents escales)
-Plànol guia de l’Ajuntament (E 1/2000)
-Altres plànols corporatius : Barris, districtes i seccions; turístic; fira; policia local etc
Assessorament del programa informàtic de CAD i col·laboració en la delineació i
explotació de projectes de l’Àrea de Serveis Territorials
Informació urbanística a la ciutadania i concessió de Llicències d’obres menors

Funcions
-Desenvolupar sistemes de reconeixement territorial i de cartografia territorial associada
-Gestionar i coordinar els processos lligats a la cartografia municipal
-Establir les estratègies de suport a les diferents àrees de l’ajuntament en matèria
d’informació territorial i urbanística a la ciutadania
-Elaborar i mantenir actualitzades les bases de dades urbanístiques i cartogràfiques
-Elaborar informes i propostes de millora de la cartografia municipal i el seu manteniment
-Col·laborar en els processos de grafiat i delineació digital de projectes de l’àrea
-Donar informació urbanística a la ciutadania

Funcions transversals (de direcció):
-Planificar i programar la activitat de l’Àrea
-Gestionar el pressupost
-Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats
-Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat Organitzativa que
dirigeix
-Avaluar la qualitat dels serveis i la satisfacció dels usuaris
-Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics de la Unitat Organitzativa
que dirigeix, mitjançant l’establiment i manteniment d’indicadors de gestió
-Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions
-Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions
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Secció d’edificis i Obres municipals
Missió:
Definir i dissenyar una gestió integral i integrada de totes les funcions relacionades amb
el disseny, construcció, equipament, funcionalitat, sostenibilitat i manteniment dels
edificis i equipaments municipals i dels serveis generals de logística que es realitzen per a
les diverses àrees de l’Ajuntament.
Visió
Assolir un nivell de gestió que permeti disposar a la ciutat d’edificis propis caracteritzats
per la correcta aplicació de criteris urbanístics, funcionals i de sostenibilitat que permetin
optimitzar el seu estat d'ús i conservació, contribuint amb això a l’embelliment i identitat
de la ciutat.
Aportacions principals:
-

-

Planificar el manteniment integral i la neteja dels edificis municipals
Gestionar i coordinar el disseny i la construcció i reforma dels edificis municipals.
Vetllar per la correcta realització dels processos de contractació del serveis relatius a
la secció.
Assegurar el manteniment i la implantació dels plans d’evacuació en edificis
municipals i de les mesures necessàries en matèria de seguretat, ergonomia i
prevenció de riscos laborals dins de l’àmbit de la Secció.
Garantir el compliment de les obligacions legals dels equipaments municipals i les
seves instal·lacions.

Funcions:
-

-

Gestionar l’elaboració de projectes que se li assignin i la seva posterior execució, amb
recursos propis o aliens, de construcció i remodelació dels edificis municipals, inclosos
aquells catalogats en base al seu valor històric.
Planificar el seguiment i control de l’execució de les obres encarregades a tercers.
Coordinar el manteniment, la reparació i conservarció dels edificis municipals,
inclosos aquells catalogats en base al seu valor històric.
Garantir la implementació dels plans de seguretat en els edificis i equipaments
municipals.
Dirigir la confecció i manteniment del catàleg d’elements urbans de la ciutat que
conformen el patrimoni històric, artístic i monumental.
Coordinar l’establiment d’un programa d’estalvi energetic per als edificis.
Vetllar per l’aprovació de l’inventari dels edificis i els seus plans d’usos.
Planificar, ordenar i gestionar la contractació i l’avaluació d’obres i dels serveis de
manteniment, neteja o d’altres relacionats amb l’àmbit de la Secció.
Garantir el bon funcionament de la brigada de serveis generals de logística.
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Funcions transversals (de direcció)
-Planificar i programar la activitat de l’Àrea
-Gestionar el pressupost
-Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats
-Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat Organitzativa que
dirigeix
-Avaluar la qualitat dels serveis i la satisfacció dels usuaris
-Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics de la Unitat Organitzativa
que dirigeix, mitjançant l’establiment i manteniment d’indicadors de gestió
-Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions
-Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions

Unitat Intermèdia d’edificis i Obres municipals
Missió
Executar, controlar i assegurar la gestió integral i integrada de totes les funcions
relacionades amb el disseny, construcció, equipament, funcionalitat, sostenibilitat i
manteniment dels edificis i equipaments municipals i dels serveis generals de logística
que es realitzen per a les diverses àrees de l’Ajuntament.

Visió
Assolir un nivell de gestió que permeti disposar a la ciutat d’edificis propis caracteritzats
per la correcta aplicació de criteris urbanístics, funcionals i de sostenibilitat que permetin
optimitzar el seu estat d'ús i conservació, contribuint amb això a l’embelliment i identitat
de la ciutat.
Aportacions principals
- Coordinar l’execució del manteniment integral i la neteja dels edificis municipals
- Supervisar i controlar el disseny i la construcció i reforma dels edificis municipals.
- Programar i realitzar els processos de contractació del serveis relatius a la Unitat.
- Assegurar les condicions optimes de treball i seguretat en els edificis.
- Executar el manteniment i la implantació dels plans d’evacuació en edificis municipals
i de les mesures necessàries en matèria de seguretat, ergonomia i prevenció de riscos
laborals dins de l’àmbit de la Unitat.
- Assegurar el compliment de les obligacions legals dels equipaments municipals i les
seves instal·lacions.
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Funcions
- Realitzar el control i el seguiment de projectes que se li assignin i la seva posterior
execució, amb recursos propis o aliens, de construcció i remodelació dels edificis
municipals, inclosos aquells catalogats en base al seu valor històric.
- Controlar i fer el seguiment de l’execució de les obres encarregades a tercers.
- Programar i garantir el manteniment, la reparació i conservarció dels edificis
municipals, inclosos aquells catalogats en base al seu valor històric.
- Executar la implementació dels plans de seguretat en els edificis i equipaments
municipals.
- Supervisar i garantir la confecció i manteniment del catàleg d’elements urbans de la
ciutat que conformen el patrimoni històric, artístic i monumental.
- Establir un programa d’estalvi energetic per als edificis i gestionar els seus consums.
- Gestionar l’elaboració de l’inventari dels edificis i els seus plans d’usos per a la seva
aprovació.
- Realització dels plecs de condicions tècniques per a la contractació i l’avaluació
d’obres i dels serveis de manteniment, neteja o d’altres relacionats amb l’àmbit de la
Unitat.
- Supervisar el bon funcionament de la brigada de serveis generals de logística.

Funcions transversals (de direcció):
-Planificar i programar la activitat de la Unitat
-Gestionar el pressupost
-Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats
-Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat Organitzativa que
dirigeix
-Avaluar la qualitat dels serveis i la satisfacció dels usuaris
-Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics de la Unitat Organitzativa
que dirigeix, mitjançant l’establiment i manteniment d’indicadors de gestió
-Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions
-Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions

Unitat Bàsica de la Brigada de Serveis Municipals
Missió
Oferir assistència a les Àrees i Unitats municipals dedicades a les actuacions urgents, la
conservació i ampliació d’equips. Col·laboració en el muntatge d’actes, realitzant un
servei de qualitat, amb efectivitat en els resultats, gràcies a la flexibilitat i la capacitat de
col·laboració amb les àrees
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Aportacions principals
-Obres d’edificis municipals
-Manteniment i conservació d’edificis municipals
-Suport logístic i operatiu
Funcions
-Fer les obres i la conservació i manteniment dels edificis municipals
-Gestionar la compra i custodiar els materials i vehicles necessaris a la Brigada, d’acord
amb les competències definides per la Unitat Intermèdia de contractació, compres i
patrimoni de l’ajuntament
-Donar suport logístic i operatiu en casos d’actuacions d’emergències i urgències al
municipi en les que calgui actuar
-Donar suport a les activitats logístiques a la via pública (muntatges i desmuntatges)
-Actuar en emergències de via pública
Funcions transversals (de direcció):
-Planificar i programar la activitat de la Unitat
-Gestionar el pressupost
-Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats
-Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat Organitzativa que
dirigeix
-Avaluar la qualitat dels serveis i la satisfacció dels usuaris
-Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics de la Unitat Organitzativa
que dirigeix, mitjançant l’establiment i manteniment d’indicadors de gestió
-Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions
-Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions

Procediments normalitzats de la Secció3
Unitat

3

Procediment

Normes
i
instruccions
que
el
desenvolupen

Responsable del seu
manteniment

Veure annex LLISTAT DE PROCEDIMENTS NORMALITZATS DE L’ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
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Secció de Via Pública i Medi Ambient
Missió
La missió de Via Pública i Medi ambient és aconseguir que la ciutat tingui una
infraestructura de serveis comuns que impulsi la qualitat i incrementi el confort de vida
ciutadana, així com els espais públics, els serveis i els equipaments que fomenten la
convivència i la qualitat ambiental
Visió
Aspirem a aconseguir uns espais comuns atractius i unes infraestructures de qualitat, que
indueixin a la ciutadania no només a l’ús i gaudi, sinó també al respecte i a la conservació
com a espais propis
Aportacions principals
Agrupa les aportacions de les tres Unitats actuals d’Infraestructures, Qualitat urbana i
Espais públics i serveis; es descriuen en cada Unitat Intermèdia que composa la Secció
-Manteniment i obra nova d’infraestructures
-La protecció civil
-Manteniment i obra nova d’urbanització
-Planejament i ordenació del transport públic i la mobilitat
-Prevenció i control de la contaminació: mapa de riscos, programes de prevenció,
inspeccions
-Foment i control energètic
-Seguiment i control de clàusules tècniques de contractes de productes i serveis que
realitzen les empreses i subcontractes per a l’Ajuntament i que són competència de la
Unitat
-Neteja, reciclatge, il·luminació i espais verds, Infraestructures i serveis urbans de la ciutat
i la Platja
-Vigilància forestal i prevenció d’incendis
-Programes i projectes específics relacionats amb l’educació, la difusió i la sensibilització
ambiental
-Aplicació i desplegament normatiu
Funcions:
Agrupa les funcions de les tres Unitats actuals d’Infraestructures, Medi Ambient i Serveis
Urbans i Espai públic ; es descriuen en cada Unitat Intermèdia que composa la Secció

Funcions transversals (de direcció):
-Planificar i programar la activitat de la Unitat.
-Gestionar el pressupost.
-Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat Organitzativa que dirigeix
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-Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats.
-Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat Organitzativa que
dirigeix.
-Avaluar la qualitat dels serveis i la satisfacció dels usuaris/àries.
-Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics de la Unitat Organitzativa
que dirigeix, mitjançant l’establiment i manteniment d’indicadors de gestió.
-Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que dirigeix.
-Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions.
-Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions.

Unitat Intermèdia d’Infraestructures
Missió
Aconseguir que la ciutat tingui la infraestructura de serveis comuns necessària, garantint
que les instal·lacions de les infraestructures de serveis i de clavegueram a la ciutadania
estiguin en estat òptim. Planificar i controlar les obres de subministraments de les
companyies.
Visió
Una ciutat dotada d’unes infraestructures que responguin a criteris d’utilitat i d’exigència
mediambiental.
Aportacions principals
-Pla de millora de les infraestructures de clavegueram al municipi.
-Bases de dades cartografiades de les infraestructures.
-Millores i manteniment correctiu i preventiu del clavegueram públic d’aigües residuals.
-Obres de clavegueram i connexions a les propietats.
-Control d’obres particulars de connexions a clavegueram.
-Seguiment d’obres de clavegueram de xarxa primària que sigui competència de l’Agencia
Catalana de l’Aigua.
-Estacions de bombeig d’aigües pluvials i fecals.
-Instal·lacions i manteniment de boques d’incendi (col·laboració amb Medi Ambient i
serveis urbans).
-Autorització i planificació d’obres de les companyies de subministres: aigua, gas, telèfon,
elèctriques i telecomunicacions.
-Inspecció i control d’obra de les companyies de subministrament.
-Manteniment i drenatge de rieres i interceptors.
-Informació i assessorament a la ciutadania
Funcions
-Planificar dissenyar i redactar projectes de manteniment d’infraestructures bàsiques del
municipi
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-Dirigir executar, controlar i avaluar el funcionament de les infraestructures de
competència municipal
-Executar contractar, controlar i avaluar el bon funcionament del sistema de
subministraments, clavegueram, comunicacions i telecomunicacions i altres serveis
-Projectar contractar, dirigir, executar i avaluar la conservació, neteja i manteniment de la
xarxa de subministraments i clavegueres, col·lectors i desguassos al mar, i d’instal·lacions
elevadores d’aigües residuals
-Contractar controlar, gestionar i avaluar els contractes i concessions administratives
establertes per l’ajuntament en relació a les matèries anteriors
-Gestionar i controlar als contractistes: ordres de treball, control del seu compliment,
fiscalització i inspecció facultativa dels treballs que es realitzen
-Planificar i ordenar la inspecció i control de la qualitat de les prestacions dels diferents
serveis i de l’aplicació de les mesures correctores sobre les certificacions dels serveis
contractats
-Fer la coordinació i transferència d’informació als Sistemes d’informació territorials, amb
verificació de la correcció, exactitud i fiabilitat de l’explotació informativa i qualitat de la
base de dades
-Gestionar els convenis amb les companyies pel soterrament de línies amb criteris de
qualitat ciutadana, i instal·lació de boques d’incendi
-Sol·licitud i gestió de les subvencions aplicables a l’àrea
-Garantir la informació puntual amb els serveis d’atenció ciutadana i la web municipal
Funcions transversals (de direcció):
-Planificar i programar la activitat de l’Àrea
-Gestionar el pressupost
-Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats
-Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat Organitzativa que
dirigeix
-Avaluar la qualitat dels serveis i la satisfacció dels usuaris
-Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics de la Unitat Organitzativa
que dirigeix, mitjançant l’establiment i manteniment d’indicadors de gestió
-Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions
-Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions

Unitat Intermèdia d’Espais Públics
Missió
Oferir una gestió integradora de construcció i manteniment dels elements en superfície i
una execució urbanitzadora, integrant criteris mediambientals, d’accessibilitat, mobilitat i
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seguretat als diferents elements que la componen, tot això amb la finalitat de millorar la
qualitat de vida ciutadana i la imatge de ciutat desenvolupant una gestió sostenible
Visió
Volem aconseguir que la ciutadania visqui en una ciutat neta i saludable, accessible i en la
qual la mobilitat sigui percebuda com a còmoda i segura
Aportacions principals
-Manteniment (execució) de voreres, calçades
-Obres d’urbanització municipal, ciutat i platja
-Supervisió d’obres d’urbanització executades per privats
-Regulació de les ocupacions de via pública, guals
-Enllumenat públic, seguiments d’obra d’enllumenat i pla de contaminació lumínica
-Obres d’urbanització municipal. Supervisió d’obres d’urbanització executades per tercers
-Peritatges d’incidents en la via pública
-Redacció de projectes
-Manteniment fonts ornamentals
-Manteniment i nova instal·lació unitats semafòriques, càmeres de vigilància
-Controls de consum i estalvi en totes les instal·lacions de via pública
-Redacció de plecs
Funcions
-Elaborar, gestionar i executar els programes i projectes de manteniment i millora de la
qualitat urbana i de l’espai públic del municipi
-Assegurar el bon funcionament en l’execució dels projectes que realitzen les empreses
subcontractades
-Dirigir tècnicament, seguir i controlar els serveis urbans següents: l’enllumenat públic,
manteniment de l’espai públic (s’exclou el clavegueram i la xarxa d’aigües pluvials,
voreres i calçades, fonts ornamentals,etc..)
-Garantir la informació puntual en els serveis d’atenció ciutadana i al web municipal
-Coordinar i transferir informació als Sistemes d’informació territorials. Verificar la
correcció, exactitud i fiabilitat de l’explotació informativa
-Coordinar amb altres àrees municipals així com amb altres institucions
-Desenvolupar projectes de millora i elaborar informes de necessitats
-Planificar i realitzar les inspeccions dels serveis
-Sol·licitud i gestió de subvencions aplicables a l’àrea
Funcions transversals (de direcció):
-Planificar i programar la activitat de la Unitat
-Gestionar el pressupost
-Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats
-Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat Organitzativa que
dirigeix
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-Avaluar la qualitat dels serveis i la satisfacció dels usuaris
-Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics de la Unitat Organitzativa
que dirigeix, mitjançant l’establiment i manteniment d’indicadors de gestió
-Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions
-Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions

Unitat Intermèdia de Mediambient i Serveis Urbans
Missió
Desenvolupament dels serveis relacionats amb la preservació del medi ambient i el
control de l’impacte mediambiental de la Ciutat així com d’accessibilitat, mobilitat i
seguretat als diferents elements que la componen, garantint els serveis de neteja, el
tractament de residus, prevenció de riscos mediambientals, transports, senyalètica i
senyalització semafòrica, tot això amb la finalitat de millorar la qualitat de vida ciutadana
i la imatge de ciutat desenvolupant una gestió
Visió:
Volem aconseguir que la ciutadania visqui en una ciutat neta i saludable, accessible i en la
qual la mobilitat sigui percebuda com a còmoda i segura
Aportacions principals:
Construcció i manteniment de camins forestals i franges de protecció de massa forestal
Instal·lació i manteniment de boques d’incendi
Tractament de plagues d’espècies vegetals
Construcció i manteniment de camins forestals i franges de protecció de massa forestal
Instal·lació i manteniment de boques d’incendi, amb la col·laboració d’Infraestructures
Aprofitament d’aigües freàtiques per neteja viaria, rec, clavegueram, incendi
Gestió de la mobilitat, transports, senyalètica i senyalització semafòrica, amb U.I. Espai
Públic
Pla director per les instal·lacions progressives d’energia renovable
Pla de reducció de la contaminació atmosfèrica, acústica, espai públic, de sols i aigua
Peritatge d’incidents a la via pública (arbrat)
Campanyes de sensibilització de residus
Manteniment d’espais públics verds
Mobiliari Urbà.
Neteja viària i recollida de residus sòlids urbans
Campanyes de sensibilització de residus i estalvi energètic
Redacció d’ordenances de neteja i recollida de residus m, verd urbà i ambientals
Gestió de la deixalleria municipal
Gestió i manteniment de la Platja del Municipi
Mobiliari Públic
Redacció de projectes
Supervisar el verd urbà a les obres d’urbanització que s’executin al municipi
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Funcions:
-Elaborar, gestionar i executar els programes i projectes de manteniment de la platja del
municipi
-Dirigir tècnicament i gestionar el manteniment del verd urbà
-Implantar les polítiques mediambientals i de sostenibilitat i elaborar propostes tècniques
-Dirigir tècnicament i gestionar les tasques de policia ambiental a l’espai públic, en
col·laboració amb la Policia Local i altres unitats d’inspecció municipal
-Dirigir tècnicament la gestió i manteniment del sòl no urbanitzable del municipi
-Elaborar plecs de condicions tècniques i gestionar els contractes i concessions
administratives establertes per l’Ajuntament en relació a les matèries de la Unitat
-Gestionar les relacions amb l’empresa municipal JARFELS, SA i assegurar el bon
funcionament en l’execució dels projectes que realitzen les empreses subcontractades
-Analitzar i gestionar la informació de les actuacions relacionades amb denúncies
ciutadanes referides a medi ambient i als serveis urbans del municipi
-Dirigir tècnicament, seguir i controlar els serveis urbans següents: la gestió dels residus
municipals, la neteja
-Assumir les actuacions municipals en matèria de transports, circulació i mobilitat urbana
-Disseny, elaboració i execució de les campanyes de sensibilització entorn als serveis de
recollida selectiva de residus
-Dirigir tècnicament i gestionar els elements relacionats amb la mobilitat, el mobiliària
urbà, la senyalització i l’accessibilitat amb col·laboració amb la policia local
-Fer el seguiment i control de la qualitat en els productes i serveis que realitzen les
empreses i els subcontractes per l’Ajuntament en matèria mediambiental de les que en
resulta competent la Unitat. Redactar i assegurar el compliment de les clàusules
tècniques que regeixen els contractes d’adjudicació i explotació de serveis municipals per
terceres empreses
-Garantir la informació puntual en els serveis d’atenció ciutadana i al web municipal
-Coordinar i transferir informació als Sistemes d’informació territorials. Verificar la
correcció, exactitud i fiabilitat de l’explotació informativa
-Coordinació amb altres àrees municipals així com amb altres institucions
-Desenvolupar projectes de millora i elaborar informes de necessitats dels serveis urbans
com dels vectors mediambientals
-Planificar i realitzar les inspeccions dels serveis
-Sol·licitud i gestió de subvencions aplicables a l’àrea
-Gestionar la recollida selectiva de residus als edificis públics
Funcions transversals (de direcció):
-Planificar i programar la activitat de la Unitat
-Gestionar el pressupost
-Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats
-Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat Organitzativa que
dirigeix
-Avaluar la qualitat dels serveis i la satisfacció dels usuaris
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-Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics de la Unitat Organitzativa
que dirigeix, mitjançant l’establiment i manteniment d’indicadors de gestió
-Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions
-Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions

Servei de Protecció Civil i Emergències
Missió
Anticipar la tipologia de situacions d’emergència que puguin afectar a la població,
establint els plans i protocols d’actuació en cada cas. Sensibilitzar i preparar a la població
per tal que s’adoptin les mesures preventives i sàpiguen actuar en situacions
d’emergència
Visió
Desenvolupar un servei que cobreixi les finalitats següents: previsió, prevenció,
planificació, intervenció, formació i informació per a desenvolupar de manera completa la
missió pròpia d’un servei de Protecció Civil
Aportacions principals:
Gestió de situacions d’emergència civil :
-Elaboració de plans d’emergència civil i plans evacuació edificis públics
-Prevenció de les situacions de risc
-Gestió de l’actuació a edificis públics
-Gestió de l’actuació a la via pública
-Iniciar, fomentar i intensificar la presència del voluntariat
-Estendre la cultura de l'autoprotecció.
Funcions:
Funcions de prevenció:
-Realitzar estudis relacionats amb l'anàlisi de riscos al municipi, tant de naturals i
tecnològics com els orientats als esdeveniments multitudinaris i als edificis, locals i
establiments de pública concurrència i docents.
-Desenvolupar programes i campanyes d'informació a la població, així com la promoció
de l'autoprotecció ciutadana i el foment de la participació social en les activitats de
protecció civil.
-Desenvolupar, implementar i coordinar els plans de prevenció d’incendis forestals i de
prevenció d’inundacions.
-Promoure campanyes de difusió a través dels mitjans de comunicació municipal amb
recomanacions d'actuació davant emergències
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-Difondre alertes d'emergències als diferents departaments municipals implicats i, si
escau, als ciutadans.
-Col·laborar i facilitar suport tècnic a les Agrupacions de Voluntaris de Protecció Civil.
-Mantenir actualitzada la normativa d’aplicació
Funcions de Planificació:
-Elaborar els plans municipals de protecció civil, així com els dispositius operatius de
caràcter preventiu.
-Elaborar els plans d’autoprotecció dels edificis i esdeveniments públics municipals
catalogats, així com els dispositius operatius de caràcter preventiu.
-Informar i assessorar als òrgans col·legiats competents per a l'homologació dels plans
d’autoprotecció.
-Implantar aquests plans, per mitjà de la preparació i gestió pràctica d'exercicis i
simulacres.
-Cooperar en la implantació dels plans d’altres entitats públiques o privades.
Funcions d’intervenció:
-Organitzar i mantenir el Centre de Coordinació Operativa Municipal i les xarxes pròpies
de comunicació per a emergències que facilitin la gestió operativa en emergències.
-Preparar i difondre alertes als diferents equips i departament implicats als plans
municipals de protecció civil i, si escau, als ciutadans.
-Participar en dispositius preventius d’extinció d’incendis i salvaments
-Participar en dispositius de recerca de persones perdudes o desaparegudes que siguin
organitzats i coordinats pel grup d’intervenció.
-Participar en dispositius preventius per al control del trànsit:
Vetllar pel compliment de les restriccions en l’accés de vehicles o vianants a zones o
itineraris afectats en activitats esportives o actes que aconsellin establir limitacions en la
circulació.
Col·laborar en el control de la mobilitat informant de restriccions i ordenacions especials
tant a conductors com a vianants.
Seguiment en concentracions humanes per actes lúdics i en recorreguts o similars
(cavalcada de reis, rua de carnestoltes, curses populars, curses esportives tipus maratons,
triatlons, etc.)
-Cobertura sanitària en situacions de risc previsible i participar en dispositius preventius
sanitaris.
-Atenció a la població afecta en emergències (evacuació, alberg, proveïment...).
-Suport emocional i acompanyament al dol.
-Trasllats i acompanyaments de població i d’intervinents
-Actuacions complementaries per reducció del risc:
Dispersió de fundents per nevades o glaçades.
Col·locació de barreres de contenció d’aigua.
Neteja d’embornals.
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Neteja forestal.
Retirada d’elements i obstacles per la reducció del risc o per la recuperació dels serveis
(ex: arbres, rètols despresos, runa, etc.).
Participació en les tasques de neteja per contaminació a les platges.
Seguiment i senyalització del risc.
-Provisió de recursos per la prestació dels serveis bàsics a la població i per l’actuació dels
altres grups en funció de la disponibilitat de recursos:
Provisió de grups electrògens, elements d’il·luminació, climatització, combustibles, aigua
per a l’extinció d’incendis o qualsevol altre material per a la població o per l’actuació dels
operatius i serveis actuants.
Suport a les comunicacions.
Provisió d’aigua i avituallament a població i a operatius i serveis actuants
Preparació, transport i distribució de recursos en general.
-Quan l'emergència ho requereix, sol·licitar la intervenció de recursos vinculats als Plans
de Protecció Civil de la Generalitat conforme als protocols d'actuació establerts.
-Canalització i organització de la resposta ciutadana voluntària davant situacions
d'urgència i emergència. Gestió del voluntariat: registre, organització, coordinació, etc.
-Assistència i seguiment de les situacions de risc i emergència en l'àmbit territorial del
municipi.
Rehabilitació:
-Elaborar i coordinar els plans de rehabilitació.
-Gestionar les ajudes i subvencions que es concedeixen legalment per atendre les
necessitats derivades de sinistres o catàstrofes, així com les que s'estableixen per facilitar
la implantació dels plans de protecció civil.
Formació:
-Formació escolar i ciutadana en matèria de prevenció i mesures d’autoprotecció en
relació als diferents riscos.
-Formació dels diferents grups d’actuació vinculats al pla municipal de protecció civil.
Donar suport tècnic a l'Oficina de seguiment i control de l’aeroport

Procediments normalitzats de la Secció4

4
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Secció Jurídica Administrativa
Missió
Dirigir, impulsar, coordinar els treballs i competències jurídics-administratius de l'Àrea de
Política Territorial, elaborant la normativa urbanística, gestió patrimonial
i
mediambiental, vetllant pel seu compliment, assessorant a la ciutadania i a l'estructura
política amb els objectius que persegueix la qualitat de vida per a la ciutadania.
Visió
Ser el garant legal de les decisions polítiques i tècniques, així com de les demandes i
propostes ciutadanes que s’atenen a la normativa urbanística i mediambiental vigent.
Aportacions principals:
-Informes i dictàmens jurídics
-Ordenances vinculats a l’Àrea
-Disciplina urbanística
-Assessorament jurídic en tot l’ordenament urbanístic i mediambiental, a interlocutors
interns i externs
-Direcció i gestió de la disciplina urbanística
-Gestió Urbanística: mitjançant la elaboració de Informes Jurídics
-Redacció i tramitació del planejament urbanístic
-Gestió jurídica i administrativa amb la ciutadania
-Tramitació de denúncies, llicències i autoritzacions.
- Gestió del Patrimoni Municipal derivat de les atribucions que li corresponen a l’Area
-Recursos contenciosos – administratius
Funcions:
-Dirigir i ordenar la disciplina urbanística
-Dirigir i gestionar el suport jurídic de forma transversal a totes les actuacions realitzades
dins del municipi, ja siguin d’iniciativa pública o privada
-Assessorar jurídicament en la concessió de llicències i disciplina urbanística,
planejament, projectes d’obra, compensació i urbanització, així com en actuacions
relacionades amb expropiacions i adquisició del patrimoni
-Gestionar els recursos contenciosos – administratius
-Elaborar informes jurídics i ordenances municipals, així com l’estudi i anàlisi de la
normativa urbanística.
-Gestionar el tràmit administratiu en l’execució de les seves diferents fases (inici,
tramitació i resolució d’expedients)
- Proposar, analitzar i executar des del punt de vista jurídic la gestió del patrimoni
municipal : utilització, conservació, protecció i defensa dels bens immobles municipals.
-Proposar, analitzar i executar des del punt de vista jurídic el tràfic jurídic dels béns
immobles municipals: Adquisicions i alienacions de patrimoni de la Ciutat, expedients
d’expropiació forçosa, arrendaments, cessions, permutes, afectacions i desafectacions de
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béns de domini públic, expropiacions i qualsevol altre acte de gestió patrimonial en
l’àmbit de la Corporació.
-Impulsar, gestionar i coordinar els procediments de contractació i adjudicació de l’Àrea
de Serveis Territorials.
-Coordinar i transferir informació als sistemes d’informació territorial. I verificar la
correcció, exactitud i fiabilitat de l’explotació informativa
-Gestionar la informació jurídica i administrativa a la ciutadania
-Tramitar les denúncies i sancions en matèria de via pública, urbanisme i serveis
-Garantir la informació puntual amb els serveis d’atenció ciutadana i la web municipal
-Redacció d’ordenances
Funcions transversals (de direcció):
-Planificar i programar la activitat de l’Àrea
-Gestionar el pressupost
-Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats
-Respondre a les necessitats de desenvolupament professional dels treballadors de la
Unitat Organitzativa que dirigeix
-Avaluar la qualitat dels serveis i la satisfacció dels usuaris
-Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics de la Unitat Organitzativa
que dirigeix, mitjançant l’establiment i manteniment d’indicadors de gestió
-Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions
-Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions

Unitat Intermèdia Administrativa i d’Atenció a la Ciutadania
Missió
Facilitar la labor administrativa de les seccions jurídica-administrativa i, planejament i
llicències, obres i edificis municipals, preparant i tramitant expedients administratius,
connectant amb l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC)
Aportacions principals:
-Preparació i tramitació administrativa d’expedients
-Connexió entre l’Àrea i l’OAC
-Actualització de procediments administratius
-Suport administratiu a les Seccions i Unitats de l’Àrea (excepte Secció Via Pública)
-Assessorament administratiu a la ciutadania.
-Facturació, pressupostos i certificacions relacionats amb els processos de contractació
menor i procediments negociats de l’àrea (excepte Secció Via Pública)
-Subvencions de l’Àrea (excepte Secció Via Pública)
- Patrimoni Municipal derivat dels Serveis Territorials.
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-Suport administratiu a tècnics (excepte Secció Via Pública)
-Suport administratiu en processos de contractació menor i procediment negociat
(excepte Secció Via Pública
-Tractament de disconformitats, en coordinació amb l’OAC (excepte Secció Via Pública)
Funcions:
-Tramitar i gestionar els expedients administratius d’obres majors i menors i
procediments que s’hi relacionin
-Tramitar i gestionar els expedients administratius de disciplina urbanística i
procediments que s’hi relacionin
-Tramitar i gestionar els expedients administratius de llicències d’activitats i procediments
que s’hi relacionin
-Tramitar les llicències, informes i autoritzacions de via pública i procediments que s’hi
relacionin
-Prestar serveis generals administratius a les seccions de l’Àrea. (Excepte Secció Via
Pública)
-Fer el manteniment de la web municipal en els apartats de tràmit per Internet del
conjunt de l’àrea
-Tramitar i justificar subvencions de la Secció
-Gestionar controlar i seguir els processos de contractació menor i procediments
negociats de les secció de planejament i llicències, obres i edificis , així com tots aquells
que no són competència de la U. I. de Contractació, Compres i Patrimoni. I seguir i
controlar administrativament venciments, facturació i tramitació de les certificacions
-Revisar i actualitzar els procediments administratius
-Actualitzar el contingut de les fitxes de tràmits a la web municipal i assegurar-se de la
qualitat en els processos operatius d’administració electrònica
-Coordinar i traspassar la informació i directrius amb l’Oficina d’Atenció Ciutadana en tots
els processos d’atenció ciutadana de l’Àrea. .(Excepte Secció Via Pública)
-Facilitar el suport administratiu específic a l’equip directiu i tècnics de l’Àrea.(Excepte
Secció Via Pública)
-Gestionar, controlar i seguir els processos de contractació menor i procediments
negociats de l’àrea (excepte Secció Via Pública), així com tots aquells que no són
competència de la U. I. de Contractació, Compres i Patrimoni. I seguir i controlar
administrativament venciments, facturació i tramitació de les certificacions
-Coordinar les tasques de suport a la gestió tècnica, i atenció ciutadana específica
-Fer el manteniment de la web municipal en els apartats de ciutat i territori, així com tot
el suport d’actualització dels tràmits de l’Àrea. (excepte Secció Via Pública)
-Tramitar i justificar subvencions de l’Àrea. (excepte Secció Via Pública)
-Gestionar Gestionar i seguir les disconformitats, queixes i suggeriments de
l’Àrea(excepte Secció de Via Pública) i coordinar amb l’Oficina d’Atenció Ciutadana la
tramitació i resposta de les queixes
-Acollir, informar i orientar a la ciutadania i aportar-li informació bàsica en els
projectes(excepte Secció Via Pública)
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Funcions transversals (de direcció):
-Planificar i programar la activitat de la Unitat
-Gestionar el pressupost
-Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats
-Respondre a les necessitats de desenvolupament professional dels treballadors de la
Unitat Organitzativa que dirigeix
-Avaluar la qualitat dels serveis i la satisfacció dels usuaris
-Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics de la Unitat Organitzativa
que dirigeix, mitjançant l’establiment i manteniment d’indicadors de gestió
-Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions
-Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions

UNITAT BÀSICA DE URBANISME I PATRIMONI
Missió: Executar els tràmits administratius i d'informació ciutadana de planejament,
gestió i execució urbanística, obres municipals, plans de seguretat i de patrimoni.
Aportacions :
Executar i assegurar la correcta tramitació administrativa dels expedients de Planejament
obres, i específics de la secció jurídica-administrativa.
Executar i assegurar una correcta gestió administrativa del Patrimoni
Funcions:
Obertura dels expedients de Planejament, expropiació, projectes obres municipals, plans
de seguretat.
Tramitació convenis de col·laboració amb organisme públics relacionats amb Serveis
territorials.
Tramitació de les propostes d’acord per a la JGL o pel Ple., Certificació i trasllats dels
acords, Publicació Edictes al BOP; Vanguardia, Web i tauler
Sol·licitud d’Informes a Organismes Oficials.
Tramitació de la documentació per a l’aprovació definitiva dels expedients de
Planejament a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
Tramitació de les Actes de Pagament i Presa de Possessió fins l’aprovació per JGL o pel
Ple.
Elaboració de les propostes de despeses dels expedients d’Expropiació.
Tramitació administrativa Convenis, així com l’Agenda de la lletrada responsable de
l’esmentada tramitació.
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Gestió d'expedients de Patrimoni: adquisició de béns, alienació de béns, defensa dels
drets i béns de la Corporació.
Gestionar els expedients de béns demanials i patrimonials.
Tramitació de les propostes d’acord per a la JGL o pel Ple.
Certificació i trasllats dels acords
Publicació Edictes al BOP; Premsa, Web i tauler.
Gestionar expedients assignats a la Unitat (Elaboració d'informes, certificats i faig constar,
propostes d'acord, propostes de resolució, etc..)
Gestions vàries amb el registre de la propietat
Fer seguiment i control dels processos de patrimoni
Gestionar qüestions de patrimoni amb altres administracions públiques.
Recollida d'indicadors. Elaboració d'informes.
Manteniment de la informació del web i la intranet municipal
Redacció dels documents, procediments, informatització, etc. que siguin necessaris per a
la complementació dels objectius de l’àmbit competencial.
Gestionar l’Agenda del Cap de la Unitat Administrativa i Jurídica.
Gestionar les disconformitats ciutadanes relacionades amb l’àmbit competencial fins a la
resposta al ciutadà.

Procediments normalitzats de la secció5
Òrgans i mecanismes de coordinació
Òrgans col·legiats de gestió:
-Comitè de Mobilitat
-Comitè Tècnic d’Urbanisme
-Comitè Gestor de Platges
-Comissió de Protecció Civil

Comitè de Mobilitat
Missió
Aconseguir un equilibri entre els diferents tipus de transport i la planificació de la ciutat,
que fomenti d’una banda l’ús del transport públic i altres sistemes alternatius de
desplaçament com la bicicleta, per tal de reduir els efectes de la contaminació
atmosfèrica i acústica, i d’altra banda la seguretat vial
5
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Visió
La comissió de mobilitat vol convertir-se en un punt de confluència de les propostes de
mobilitat i també d’influència a totes les àrees municipals, per tal d’assolir de forma
participada els reptes futurs que la corporació es plantegi per aquest mandat
Naturalesa i competències de l’òrgan
La comesa principal és incorporar els objectius de la mobilitat sostenible i segura en tots
els projectes de ciutat.
El Comitè de Mobilitat és un òrgan estable d’estudi, coordinació, deliberació, propostes i
avaluació sobre diferents aspectes de la mobilitat a la ciutat que s’incorpora com a
programa dins de l’Oficina Tècnica Municipal de seguiment, control Aeroport, transports i
carretera.
El programa de mobilitat té els objectius que se li deriven en compliment del PAM que
són, entre d’altres, els següents:
-Redactar el pla director de la mobilitat sostenible
-Habilitar noves places d’aparcament a la ciutat
-Implantar noves línies de transport públic
-Vetllar pel compliment de la línia C3 Rodalies
-Instar a RENFE per tal que millori les estacions de la ciutat i la freqüència de pas
-Habilitar la Xarxa del Carril bici
-Ampliar els espais de la ciutat destinats a zona de vianants
-Construir rotondes a diferents vies per agilitzar els trànsit de vehicles
-Transformar les vies interurbanes en urbanes, tot reclamant la cessió de la carretera C25 al seu pas pel municipi
-Millorar la senyalètica indicativa i viària de la ciutat
Aportacions:
-Pla de mobilitat sostenible, criteris , temporalització i objectius
-Pla senyalètic municipal, criteris , temporalització i objectius
-Supervisar els criteris de mobilitat sostenible en els plans urbanístics
-Informes de seguiment i avaluació dels objectius assignats i del PAM
-Supervisió de les propostes tècniques

Comitè Gestor de Platges
Missió
Òrgan facilitador per promoure un turisme de qualitat implicant a tota la Corporació
municipal, la ciutadania, proveïdors de serveis i agents públics i privats que hi actuen
Visió
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Fer de la platja, els seus serveis i equipaments un model de qualitat sostenible amb
l’entorn, un espai saludable d’ús i gaudiment familiar i personal
Competències:
Ens remetem per al Manual de l’òrgan gestor de platges, dins del model de qualitat
certificat per ICTE amb la Q de platges i ajustat a la norma ISO9001:2015.

Comissió de Protecció Civil
Veure manuals específics de protecció civil

Llistat de procediments normalitzats de l’Àrea de Serveis Territorials
Obres Majors:
-

Llicència de nova construcció.
Llicència de divisió horitzontal.
Llicències de parcel·lació, segregacions i innecessarietat de parcel·lació.
Enderrocs.
Piscines.
Llicències d’ampliacions i reformes.
Canvis de coberta.
Llicències de canvi d’ús d’un habitatge o local, o de local a habitatge.
Obres que afectin a l’estructura.

Obres Menors:
-

Col·locació de rètols, banderoles i anuncis lluminosos.
Connexió al clavegueram
Construcció de voreres
Instal·lació d’antenes de telefonia mòbil
Instal·lació de grua-torre.
Instal·lació de rètols publicitaris en locals comercials, finques..
Reformes interiors amb modificació de distribució en habitatges.
Reformes interiors amb modificació de distribució en locals comercials.
Reparació de cobertes amb ponts o aparells similars.
Tala d’arbres.
Tancament definitiu d’una parcel·la.
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Llicències d’Ocupació i devolució dels dipòsits constituïts per obres:
- En Obres Majors.
- En Obres Menors.
Certificacions:
-

De reagrupació familiar.
D’obra nova.
De legalitat i antiguitat
De qualificació urbanística
De canvi de nom o numeració del carrer.
De finques existents al municipi.
Sol·licitud de plànols del municipi.
Sol·licitud de copia de plànols d’edificis.

Companyies Subministradores:
-

Llicències d’instal·lació d’aigua.
Llicències d’instal·lació de gas.
Llicències d’instal·lació de llum.
Llicències d’instal·lació de línies Telefòniques.

Disciplina Urbanística:
- Denúncies per la realització d’infraccions urbanístiques
- Denúncies relacionades amb les activitats comercials:
- activitats sense la preceptiva llicència municipal.
- molèsties per sorolls
- per incompliments d’horaris.
- Denúncies de salubritat:
- neteja de solars
- abocaments d’aigües residuals
- abocaments de poda i altres
Activitats:
- Llicència d’obertura d’activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental
- Llicència d’ampliació d’activitats sotmeses al règim d’autorització
ambiental
- Llicència de trasllat d’activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental.
- Llicència de transferència de titularitat d’activitats sotmeses al règim
d’autorització ambiental.
- Llicència d’obertura d’activitats sotmeses al règim de llicència municipal
ambiental
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- Llicència d’ampliació d’activitats sotmeses al règim de llicència municipal
ambiental
- Llicència de trasllat d’activitats sotmeses al règim de llicència municipal
ambiental
- Llicència de transferència de titularitat d’activitats sotmeses al règim de
llicència municipal ambiental.
- Llicència d’obertura d’activitats sotmeses al règim de permís municipal
ambiental
- Llicència d’ampliació d’activitats sotmeses al règim de permís municipal
ambiental
- Llicència de trasllat d’activitats sotmeses al règim de permís municipal
ambiental
- Llicència de transmissió de titularitat d’activitats sotmeses al règim de
permís municipal ambiental
- Llicència d’obertura d’activitats innòcues (establiments)
- Llicència d’ampliació d’activitats innòcues (establiments)
- Llicència de trasllats d’activitats innòcues (establiments)
- Llicència de transmissió de titularitat d’activitats innòcues.
- Certificats de compatibilitat amb el planejament urbanístic.
- Certificats d’activitats.
Via Pública:
- Ocupacions de la via pública: taules, cadires, mostres comercials, babys
infantils i tendals.
- Llicències per a activitats a la via pública: xurreries, repartiment de
publicitat, rodatges, reportatges fotogràfics, banderoles, venda artesania,
circs, atraccions infantils, etc.
- Llicència per a la instal·lació d’una caseta per a la venda de productes
pirotècnics.
- Ocupació de parades no sedentàries al Mercat de Comerciants.
- Llicències de guals: altes, baixes, modificacions.
- Reserva particular (amb matrícula) per a l’estacionament de minusvàlids a
la via pública.
- Connexió d’alarmes privades amb la Policia Local.
- Certificats i informes d’activitats a la via pública.
- Llicències de la temporada a la platja (quioscos, hamaques, para-sols,
patins, etc.)
- Concessions administratives de béns de domini públic (quioscos de
premsa, establiments fixos Passeig Marítim).
- Rètols direccionals activitats: hotels, apartaments...
- Autoritzacions de festes majors i festes de barris: entitats, AAVV,
col·lectius, etc.
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Governació:
- Espais electorals públics (no cedits a la Junta Electoral)
- Autoritzacions espais públics (no regulades a les Ordenances Fiscals),
festes majors i d’altres.
- Peticions d’informes accidents /actuacions a la Policia Local.
- Queixes i peticions vàries (vigilància, vehicles abandonats, actuacions de la
Policia Local, estacionaments).
- Sol·licitud de targes de la zona blava.
- Senyalització horitzontal i vertical, miralls a la via pública, zones de càrrega
i descàrrega, bandes de retenció.
- Instal·lació de pilones a la via pública, lliurament de claus de les pilones i
de la tarja de la pilona retràctil.
- Transport públic bus.
Protecció civil:
- Elaborar la redacció, implantació, revisió i manteniment del Pla
Municipal de Protecció Civil.
- Assegurar l'elaboració i actualització dels Plans d'Autoprotecció dels
edificis municipals.
- Planificar, gestionar, executar i avaluar Programes i Projectes
competents a l'Àrea.
- Dirigir tècnicament als operatius planificats en cas de possibles
emergències.
- Definir Plans per a la Prevenció i la Previsió de riscos.
- Participar en la consolidació de la qualitat i la innovació tecnològica en
la Unitat, amb la finalitat d'assegurar el seu funcionament òptim.
Platja:
Els procediments es recullen detalladament en el document: MQPLT Manual de
qualitat a la platja

SIT:
- Informació Urbanística
- Planejament, normativa urbanística i ordenances d’edificació.
- Informació/orientació de tipus general i derivació als serveis tècnics
especialitzats.
- Llicències d’Obres menors de tramitació simplificada:
- Col·locació de reixes.
- Construcció d’arqueta en voreres.
- Construcció de ràfecs i voladissos inferiors a 45 cm.
- Construcció, reparació o substitució d’instal·lacions o desguassos.
- Formació de jardins privats.
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- Instal·lació de tancaments provisionals en solars.
- Instal·lació de tubs per a la sortida de fums.
- Modificació d’elements no estructurals de la façana.
- Obertura de forats en parets que no siguin de càrrega i execució o enderroc
d’un envà.
- Pavimentació d’habitatges, locals comercials o patis.
- Reforma de cuina i/o bany en habitatge o local comercial.
- Reparació de goteres o impermeabilitzacions en terrasses o cobertes
d’edificacions.
- Reparació de tanques de propietats que limiten amb la via pública o amb Veïns.
- Reparació de fosses sèptiques.
- Reparació i pintura de façanes i/o mitgeres.
URBANISME I PATRIMONI:
-

Modificacions Pla General Metropolità.
Plans Parcials.
Plans Especials.
Tramitacions d’estudis de detall.
Edificis Públics.
Projectes d’urbanització.
Projectes d’obres.
Projectes compensació.
Expropiacions.
Pla de Seguretat i Salut.
Recurs contenciós-administratiu.
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Serveis Socials, Dependència
i Gent Gran
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3.- Secció de Serveis Socials, Dependència
i Gent Gran.
Organigrama

(3) Tècnic mig Educadors
Socials

(3) Tècnic mig Educadors
Socials

(3) Tècnic mig
Treballadors Socials

(2) Tècnic mig
Treballadors Socials

Del servei d’atenció
individualitzada

Del servei d’atenció
individualitzada

Abril-2018

Serveis Socials, Dependència i Gent Gran

134

DOCUMENT

Estructura Tècnica i Funcions de
l’Administració Municipal

Codi:

DOC-ORG

Pàgina:

Esquema funcional de la Secció
Serveis Socials, Dependència i Gent Gran
Serveis Socials i Dependència

Gent Gran

Atenció Social Primària

Activitats Culturals i Festives

Acolli da

Orga nitza ció d'a ctivita ts cul tura l s

Informa ci ó

Va ca nces Ims ers o

Orienta ció

Jorna de s cultura ls i fes tives

As s es s ora ment

Activitats Cibernètiques

Tra cta ment i s egui ment

Aula d'Informà tica

Programes i Serveis

Ús d'ordina dor i Internet

Ges ti ó d'a tenció domicil ià ri a

Assistència domiciliaria i teleassistència

Progra mes d'a tenció a ls
dis minuits
Foment i ges tió del volunta ria t

Servei telefòni c gra tuït d'a tenció mèdica ,
s ocia l, ps i cològica i jurídica
Suport i nforma ti u a l 'a tenció domicil ià ri a

Subvencions a entita ts s oci a ls
Serveis a la dependència
Informa ció/ori enta ció i
a s s es s ora ment
Ges ti ó de l reconeixement del gra u
de dependència
El a bora ció del PIA
Tra mita ci ó i s eguiment de
l'a tenció domici lià ria
Plans d'Emergència

Estructura organitzativa
Secció de Serveis Socials, Dependència,
i Gent Gran.
Missió:
Treballem per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania, prestant serveis individuals
i col·lectius mitjançant una atenció de proximitat promovent la participació del
col·lectiu de la gent gran en la construcció de la societat. Així mateix, ofereix
alternatives que fomenten la participació, la convivència, la tolerància i la igualtat,
evitant situacions de risc, com ara l’aïllament social, la dependència econòmica o el
deteriorament de la salut de la Ciutat.
Visió:
Desenvolupar i coordinar els serveis d’atenció primària, dependència i gent gran
mitjançant equips tècnics que tenen com a objectiu promoure els mecanismes per
conèixer, prevenir i intervenir en persones i/o famílies amb l’objectiu de garantir i
millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones i famílies amb la
finalitat de ser una ciutat que protegeix la salut de les persones que l’habiten i la
d’aquelles que la visiten.
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Aportacions principals:
Serveis Socials i Dependència:
Atenció Social Primària i Dependència:
-

Acollida als usuaris, informació, orientació, assessorament, tractament i seguiment
a través de les Unitats Bàsiques de Equip Bàsic d’Atenció Social Primària (EBAPS)1.

Programes i Serveis
-

Servei d’Atenció Domiciliària, Programa d’Atenció als Disminuïts i voluntariat a
través de diferents serveis.

Gent Gran
-

Suport a les entitats.
Programa de promoció de la salut, culturals, esportives, festives, etc.
Aula d’informàtica per activitats.

Funcions:
Atenció Social Primària, dependència, Gent Gran:
- Planificar i programar els projectes i serveis adreçats a col·lectius específics.
- Emetre informes tècnics.
- Elaborar proposta de pressupostos dels programes i projectes que tingui encomanats.
- Proposar i dirigir els programes i serveis del seu àmbit.
- Facilitar l’actualització de dades del seu àmbit en la web municipal.
- Elaboració de la memòria anual dels programes, projectes i serveis assignats.
- Col·laborar en aquells temes per als quals, malgrat que no estigui dins de l’esfera de
la seva competència, es demani la seva participació.
- Coordinar i mobilitzar recursos.
- Assessorar i donar suport als professionals al seu càrrec.
- Recollida i anàlisi de dades per la reprogramació.
- Gestionar prestacions econòmiques, subvencions i ajuts.

Funcions transversals (de direcció):
-Planificar i programar l’activitat de la Secció i avaluar resultats
-Gestionar el pressupost
-Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat que dirigeix.
1

Es detalla en la descripció d’aportacions de les Unitats Bàsiques EBAPS.
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-Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats. Facilitar l’acolliment del personal de nova incorporació.
-Impulsar, coordinar i recolzar plans de formació, processos de transformació i
sistemes de direcció amb la finalitat d’afavorir el desenvolupament del personal i
promoure un bon clima laboral.
-Liderar i assegurar la implantació i manteniment dels sistemes de gestió de qualitat.
-Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics de la Unitat Organitzativa
que dirigeix, mitjançant l’establiment i manteniment d’indicadors de gestió.
-Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que dirigeix.
-Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions
-Assenyalar els objectius, les directrius i avaluar els resultats i competències de tot el
personal adscrit a la Secció.
-Vetllar pel compliment de la normativa relativa a la protecció de dades per assegurar
un ús legal i confidencial de les dades que es gestionen a l’àrea i secció.
-Executar total o parcialment processos o projectes tècnics i administratius de l’àmbit
competencial. L’àmbit competencial i profunditat de les tasques està en funció de
l’estructura de l’Àrea, projectes i objectius establerts per l’àrea.
-Resoldre sobre els processos del que és propietari i efectuar propostes de resolució o
implantació.
-Facilitar la transversalitat de gestió i la integració de sistemes de treball i objectius.

Unitat Intermèdia de Serveis Socials, Dependència i Gent Gran
Missió:
Treballem per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans, prestant serveis individuals i
col·lectius mitjançant una atenció de proximitat, proporcionant informació,
assessorament, gestió i promoció de recursos per prevenir i facilitar solucions a
dificultats i conflictes. Així mateix, ofereix alternatives que fomenten la participació, la
convivència, la tolerància i la igualtat, evitant situacions de risc, com ara l’aïllament
social, la dependència econòmica o el deteriorament de la salut en les diferents etapes
de la vida.
Visió:
Desenvolupar i coordinar els serveis d’atenció primària, dependència i gent gran
mitjançant equips tècnics que tenen com a objectiu promoure els mecanismes per
conèixer, prevenir i intervenir en persones i/o famílies amb l’objectiu de garantir i
millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones i famílies.
Aportacions principals:
Atenció Social Primària:
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Acollida als usuaris, informació, orientació, assessorament, tractament i seguiment
a través de les Unitats Bàsiques de Equip Bàsic d’Atenció Social Primària (EBAPS)2.

Programes i Serveis
Servei d’Atenció Domiciliaria, Programa d’Atenció als Disminuïts i voluntariat a través
de la posta en disposició dels següents serveis:
-

Informació, orientació i assessorament a persones amb discapacitats.
Atenció diürna amb teràpia ocupacional a centres per a persones amb disminució
igual o superior al 65% que estan en edat laboral.
Transport adaptat fix i esporàdic per a persones amb mobilitat molt reduïda amb
certificat de disminució de l’ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials).
Intèrpret del llenguatge de signes per a persones amb disminució auditiva.
Orientació laboral per a persones amb disminució (SIL).
Tramitació d’estades temporals per a persones amb disminució psíquica que viuen
en família i tenen entre 6 i 65 anys.
Control i gestió del suport econòmic i col·laboració amb les entitats socials
mitjançant la convocatòria anual de subvencions per a projectes socials.
Control i gestió de l’Atenció Domiciliària.
Suport tècnic i formatiu a les associacions i entitats de la ciutat.

Servei a la Dependència
(Implementa la Llei de la Dependència)
- Informació, orientació i assessorament a persones amb Dependència
- Tramitació del reconeixement del Grau de Dependència.
- Elaboració del PIA.
- Control i gestió de l’Atenció Domiciliària.
Gent Gran
- Cessió d’espais a entitats sense ànim de lucre.
- Gestió del Casal de la Gent Gran.
- Programa de promoció de la salut, culturals, esportives, festives, etc.
- Organització d’activitats culturals.
- Tramitació del carnet de transport “Carnet Rosa”.
- Cursos de natació.
- Programa de vacances IMSERSO.
- Jornades culturals i festives.
- Aula d’informàtica per activitats.
- Organització d’excursions.
- Suport a l’associacionisme per a la gent gran.

2

Es detalla en la descripció d’aportacions de les Unitats Bàsiques EBAPS.
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Funcions:
Atenció Social Primària i dependència:
- Planificar i programar els projectes i serveis adreçats a col·lectius específics.
- Gestionar els serveis que se li encarreguin.
- Emetre informes tècnics.
- Elaborar proposta de pressupostos dels programes i projecte
- Dinamitzacions entitats en els programes i serveis propis de la unitat
- Facilitar l’actualització de dades del seu àmbit en la web municipal.
- Elaboració de la memòria anual dels programes, projectes i serveis assignats.
- Col·laborar en aquells temes per als quals, malgrat que no estigui dins de l’esfera
de la seva competència, es demani la seva participació.
- Suport tècnic als professionals.
- Coordinar i mobilitzar recursos
- Recollida i anàlisi de dades per la reprogramació.
Gent Gran
- Fer la detecció i anàlisis de les demandes, recollida d’indicadors i elaboració
d’informes i memòries.
- Planificar activitats, elaborar els programes per cada activitat i executar-les.
- Vetllar per tal que les bases de dades dels diferents programes estiguin
actualitzades.
- Gestionar les queixes i els conflictes entre usuaris/es.
- Informar i atendre als usuaris/es
- Contractar, adjudicar, coordinar i controlar els serveis prestats per tercers.
- Elaborar noticies i informació per web i publicacions.
- Gestionar el programa d’actes i activitats comú de l’ajuntament.

Unitat Bàsica de Coordinació UBASP i Dependència
Principals aportacions
- Primera acollida als usuaris previ a la derivació a la prestació del servei
individualitzat i/o familiar.
- Informació, orientació i assessorament pel Tractament d’Atenció Social
Individualitzat i/o Familiar.
- Informació, assessorament i tramitació de prestacions econòmiques periòdiques o
puntuals.
- Menjador temporal social a persones i famílies amb necessitats socials.
- Atenció Domiciliària (SAD) a persones grans amb falta d’autonomia personal.
- Acolliment, assessorament i ajuda d’urgència per a dones, fills i filles i gent gran
que pateixen maltractaments.
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Tramitació de Teleassistència Mòbil per a víctimes de violència de gènere.
Tramitació de Teleassistència gent gran
Tramitació d’estades temporals per a gent gran mes grans de 65 anys que es
quedin sense persona cuidadora. Programa “Respir” de la Diputació de Barcelona.
Integració als centres educatius per a l’ajuda dels infants i joves amb problemes de
conducta a adaptar-se a l’escola.
Programa d’Activitats Extraescolars de lleure i esportives per a nens i nenes de 3 a
12 anys als centres públics d’educació infantil i primària de Castelldefels (CEIPS).
Atenció psicosocial a les Famílies (SAF) (VENTIJOL).

Funcions de la Unitat:
- Informar, orientar i assessorar a individus, famílies o grups.
- Realitzar el tractament i seguiment dels casos que ho requereixen.
- Coordinar i mobilitzar recursos en relació i per al benefici de individus, famílies o
grups.
- Derivar a serveis socials especialitzats i realitzar el seu seguiment en los casos que
així ho requereixen.
- Animació, promoció i desenvolupament comunitaris.
- Col·laborar en la planificació i programació dels serveis socials.
- Recollida i anàlisi de dades per a la reprogramació.
- Assegurar i controlar l’aplicació dels diferents programes socials municipals en la
UBASP.
- Gestionar prestacions econòmiques i altres ajuts.
- Realitzar el seguiment i l’informe de valoració d’aquells projectes presentats per
entitats socials als que l’Ajuntament concedeixi subvencions per a la realització que se
li encomani.
- Col·laboració en la gestió i control de les ajudes per als menjadors escolars, casals
d'estiu, material i sortides escolars.
- Recerca de fonts de finançament per projectes específics de la zona.
- Gestió de les prestacions sociosanitàries.
- Gestionar el programa d’actes i activitats comú de l’ajuntament.
Funcions transversals (de direcció):
- Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la unitat que dirigeix.
- Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i
la delegació de responsabilitats.
- Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la unitat que dirigeix.
- Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics de la unitat que
dirigeix, mitjançant l’establiment i manteniment d’indicadors de gestió.
- Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat.
- Garantir la total seguritat de les persones i instal·lacions.
- Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions.
- Gestionar els recursos materials d’ús comú de la Unitat.
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Òrgans de Participació:
Consell Municipal de Benestar Social i Salut
Composició:
Regidor/s dels àmbits de Serveis Socials, Dependència i Gent Gran, Cap de Secció,
entitats socials i veïnals.
Periodicitat: Semestral
Característiques:
Es informativa i de recollida de demandes de les entitats.
Coordinadora d’Entitats Socials
Composició:
Regidor/s dels àmbits de Serveis Socials, Dependència i Gent Gran, Tècnic de Serveis
Socials, entitats socials.
Periodicitat: Semestral
Característiques:
És informativa i participativa amb la finalitat de potenciar les entitats.
Programes i òrgans transversals:
Pla Educatiu Entorn (PEE) Comissió Institucional

Composició:
Regidors de Serveis Socials, Educació, Esports, Cultura i Joventut, Caps de
Departament, Serveis Territorials de la Generalitat, Serveis Educatius de la Generalitat,
Normalització Lingüística, AMPA’s, Centres Educatius de Primària i Secundària i
Coordinadora Municipal del PEE.
Periodicitat: Semestral
Característiques:
Marcar les directrius i aprovar els pressupostos de cada curs del PEE. Encarrega el
desplegament de les decisions i acords a la comissió tècnica.
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Pla Educatiu Entorn (PEE) Comissió Tècnica
Composició:
Caps de Serveis Socials, Educació, Esports, Cultura i Joventut, Serveis Territorials de la
Generalitat, Serveis Educatius de la Generalitat, Centres Educatius de Primària i
Secundària i la Coordinadora Municipal del PEE.
Periodicitat: mensual
Característiques:
Desplegar les decisions i acords de la comissió institucional. Realitzar els pressupostos
de cada curs del PEE. Recollir, discutir, aprovar i elevar les propostes de les comissions
d’àmbit a la comissió institucional.
Comissió d’Àmbit d’Educació no formal: Extraescolars i lliure
Composició:
Tècnics de Serveis Socials, Educació, Esports, Cultura i Joventut, Serveis Territorials de
la Generalitat, Serveis Educatius de la Generalitat, Centres Educatius de Primària i la
Coordinadora Municipal del PEE.
Periodicitat: mensual
Característiques:
Fer el seguiment de les actuacions del seu àmbit del PEE i realitzar propostes a la
comissió tècnica.
Comissió d’Àmbit d’Educació Formal: Activitats Complementàries i Projectes
Composició:
Tècnics de Serveis Socials, Educació, Esports, Cultura i Joventut, Serveis Territorials de
Generalitat, Serveis Educatius de Generalitat, Centres Educatius de Primària i
Secundaria i la Coordinadora Municipal del PEE.
Periodicitat: mensual
Característiques:
Fer el seguiment de les actuacions del seu àmbit del PEE i realitzar propostes a la
comissió tècnica.
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Pla d’Igualtat: Comissió de Població
Composició:
Caps i tècnics de Polítiques de Igualtat, Comunicació i Imatge, Educació, Cooperació i
Serveis Socials.
Periodicitat: 4 mesos.
Característiques:
Prevenció i atenció de les situacions de violència, exclusió social i feminització de la
pobresa.
Pla d’Igualtat: Comissió de Territori
Composició:
Caps i tècnics de Polítiques d’Igualtat, Serveis Territorials, Cultura, Castelldefels
Projeccions S.A. i Serveis Socials.
Periodicitat: 4 mesos
Característiques:
Organització territorial sostenible des d’una perspectiva sostenible.
Pla per a la Convivència Intercultural:
Comissió Tècnica per a la Convivència Intercultural
Composició:
Caps i tècnics de Polítiques de Igualtat, Cooperació, Cultura, Promoció econòmica i
Serveis Socials.
Periodicitat: 4 mesos
Característiques:
Recollir, discutir, aprovar i elevar les propostes de les comissió municipal per la
convivència intercultural.
Pla per a la Convivència Intercultural:
Comissió Municipal per a la Convivència Intercultural
Composició:
Tècnics de Polítiques d'Igualtat, Educació, Cooperació, Cultura, Promoció econòmica i
Serveis Socials.
Periodicitat: 2 mesos
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Característiques:
Fer el seguiment de les actuacions del seu àmbit del Pla i realitzar proposta a la
comissió tècnica.
Comissió POI (Programa Operatiu Immigrant)
Composició:
Responsables dels àmbits de Polítiques d’Igualtat, Cooperació, Promoció econòmica i
Serveis Socials.
Periodicitat: 4 mesos
Característiques:
Fer el seguiment de les actuacions de les actuacions del POI
Pla d’Emergència
Comitè Municipal d’Emergència
Composició:
Caps de Protecció Civil, Via Pública, Policia Local, Salut i Serveis Socials.
Periodicitat: Puntual
Característiques:
Situacions d’emergència.
Convocatòria de Subvencions
Comissió Qualificadora de subvencions per a entitats socials
Composició:
Regidor, Responsable i Tècnic de Serveis Socials i dos representants del Consell
Municipal de Benestar Social i Salut.
Periodicitat: Anual
Característiques:
Exposició i explicació de les subvenciones concedides.
Comissió d’Avaluació d’Escoles Bressol
Composició:
Regidor, Responsable i Tècnic d’Educació, Tècnic de Serveis Socials i AMPA’s.
Periodicitat: Anual, 3 convocatòries a abril, aprox.
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Característiques:
Valoració de la concessió de places de l’escola bressol municipal.
Comissió Municipal d’Extraescolars
Composició:
Tècnics d’Educació, Serveis Socials, Cultura i Joventut.
Periodicitat: Mensual.
Característiques:
Seguiment i valoració del programa d’extraescolars municipal. Planificació del curs
següent
Comissió Social de CEIPS (Escoles de Primària)
Composició:
Director del centre, Educador Social i EAP
Periodicitat: Quinzenal.
Característiques:
Seguiment de l’alumnat de Primària.
Comissió Social de IES (Instituts de Secundària)
Composició:
Director del centre, Educador Social i EAP
Periodicitat: Quinzenal.
Característiques:
Seguiment de l’alumnat de Secundària.

Programes i òrgans de coordinació interinstitucionals:
Diputació-Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ)
Comissió de Xarxa SAD (Servei d’Atenció Domiciliària)
Composició:
Municipis de la província de Barcelona
Periodicitat: Trimestral.
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Característiques:
Posada en comú dels diferents municipis amb la finalitat de crear un sistema de gestió
del servei d'atenció domiciliària consensuat per tots els municipis integrants de la
Xarxa
Cercles de Comparació Intermunicipal de Serveis Socials
Composició:
Municipis de la província de Barcelona
Periodicitat: Trimestral.
Característiques:
Posada en comú dels diferents municipis del funcionament i organització de Serveis
Socials, on s'han consensuat indicadors de gestió i es realitza un estudi comparatiu
cada any.
Òrgans de coordinació interna:
Reunions de Coordinació Interna

1.- Coordinació Regidor:
Despatx setmanal amb el regidor
2.- Coordinació general:
Composició:
Tot el personal de Serveis Socials.
Periodicitat: Trimestrals.
Característiques:
Sessió Informativa, discussió i unificació de diferències de criteris, i espais comuns de
tots per a facilitar la cohesió de l’àrea.
3.- Coordinació d’unitats bàsiques d’atenció primària, programes i serveis:
Composició:
Cap i coordinadors de l’Àrea
Periodicitat: Mensual.
Característiques:
Espai d'informació, discussió i planificació amb els coordinadors amb la finalitat de
transmetre les directrius de l'àrea i recollir les propostes de les unitats bàsiques
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4.- Reunió d’UBASPS
Composició:
Treballadors/es Socials, Educadors/es Socials i personal administratiu/va.
Periodicitat: Mensual.
Característiques:
Espai d'informació, discussió i unificació de criteris on tots els components són
importants. Fer propostes al nivell superior.
5.- Coordinació del Servei de Primeres Acollides i el de Tractament
Composició:
Treballadora Social del SPA i la del SAIF
Periodicitat: Setmanal.
Característiques:
Espai de derivació de casos de primeres acollides a atenció individual i familiar.
6.- Coordinació d’educadors/es:
Composició:
Educadors Socials
Periodicitat: Mensual.
Característiques:
Espai d'informació, discussió i unificació de criteris. Fer propostes noves, revisar
programes existents, etc
7.- Comissió econòmica:
Composició:
Treballadors Socials
Periodicitat: Mensual.
Característiques:
Espai per a valorar la concessió de les ajudes econòmiques individuals municipals.
Cohesió i unificació de criteris en la concessió de les ajudes econòmiques.
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Procediments normalitzats de la Secció
Procediment
Licitació de serveis
Subvencions entitats
socials
Servei de primeres
acollides
Servei d’atenció
individual i familiar
Servei d’atenció
domiciliària
Servei d’atenció a la
Dependència
Ajudes econòmiques
municipals
Ajudes econòmiques
d’activitats d’estiu
Activitats extraescolars
Teleassistència de Gent
Gran
Teleassistència violència
de gènere

Desenvolupa
Adjudicació de SAD
Adjudicació de
subvenciones
Protocol i circuit
d’actuació
Protocol i circuit
d’actuació
Protocol i circuit
d’actuació
Protocol i circuit
d’actuació
Protocol i circuit
d’actuació
Protocol i circuit
d’actuació
Protocol i circuit
d’actuació
Protocol i circuit
d’actuació
Protocol i circuit
d’actuació

Responsable
Marta Hernández
Marta Hernández i Rosa
Moreno
Coordinadores
Coordinadores
Marta Hernández i Joana Gil
Raquel Sanz
Coordinadores
Coordinadores
Coordinadores
Marta Hernández i Joana Gil
Coordinadores
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2.- Unitat Bàsica de Gent Gran
Missió
Promoure la participació del col·lectiu de la gent gran en la construcció de la societat,
tot assegurant-nos que gaudeix del màxim benestar possible, tant en l’àmbit personal
com social. Treballem diversos àmbits per a la millora de la qualitat de vida de la gent
gran del municipi, amb les eines adequades per evitar situacions de risc, com ara
l’aïllament social, la dependència econòmica o el deteriorament de la salut.
Visió
Volem gestionar i treballar amb la gent gran de forma receptiva, participativa i
innovadora, amb vocació d’universalitat per atendre la creixent demanda de la
població de Castelldefels, essent conscients de la limitació de recursos, per assolir els
nous reptes dels canvis socials

Principals aportacions
- Cessió d’espais a entitats sense ànim de lucre.
- Gestió del Casal de la Gent Gran.
- Programa integral d’activitats Salut i Diversió, inclosa l’escola d’estiu.
- Organització d’activitats culturals.
- Tramitació del carnet de transport “Carnet Rosa”.
- Cursos de natació.
- Programa de vacances Imserso.
- Jornades culturals i festives.
- Aula d’informàtica per activitats.
- Organització d’excursions.
- Col·laboració en l’organització de balls.
- Suport a l’associacionisme per a la gent gran.
Funcions de la Unitat:
- Fer la detecció i anàlisis de les demandes, recollida d’indicadors i elaboració
d’informes i memòries.
- Impartir directament activitats d’oci, esport i manteniment.
- Planificar activitats, elaborar els programes per cada activitat i executar-les.
- Crear, gestionar i mantenir les bases de dades dels diferents programes.
- Gestionar les queixes i els conflictes entre usuaris.
- Informar i atendre als usuaris.
- Formalitzar sol·licituds, altes i baixes a cursos.
- Contractar, adjudicar, coordinar i controlar els serveis prestats per tercers.
- Preparar, coordinar i seguir les xerrades impartides per tercers.
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Elaborar noticies i informació per web i publicacions.
Gestionar el programa d’actes i activitats comú de l’ajuntament.

Funcions transversals (de direcció):
- Planificar i programar la activitat de la unitat que dirigeix.
- Gestionar el pressupost.
- Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat que dirigeix.
- Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i
la delegació de responsabilitats.
- Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat Organitzativa
que dirigeix.
- Avaluar la qualitat i la satisfacció dels usuaris/àries.
- Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics de la Unitat
Organitzativa que dirigeix, mitjançant l’establiment i manteniment d’indicadors de
gestió.
- Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que
dirigeix.
- Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions.
- Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions.

Participació en Òrgans de Coordinació i Programes Transversals:
Òrgans de Participació:
Consell Municipal de la Gent Gran
Composició:
- Entitats socials i veïnals
Característiques:
Trimestral. Informativa i d’aportació d’idees i suggeriment d’activitats
Programes i òrgans transversals:
Consell Comarcal de la Gent Gran
Composició:
- Ajuntaments de la comarca
Característiques:
Semestral. Informativa
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Comissió de Seguiment d’Entitats de Gent Gran
Composició:
- Gent gran, entitats de gent gran
Característiques:
Trimestral. Seguiment de les activitats, necessitats i peticions

Òrgans i mecanismes de coordinació
Consell Municipal de Benestar Social i Salut
Composició:
-Regidor/s de Serveis Socials, Dependència i Gent Gran, Cap de Secció, entitats socials i
veïnals.
Periodicitat:
Semestral
Característiques:
És informativa i de recollida de demandes de les entitats
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Coordinació d’actuacions amb els membres del Consell
Programes i òrgans transversals:
Comitè Gestor de Platja3
Ponència Tècnica d’Activitats
Composició:
-De Serveis Territorials: Llicències d’activitats i Via Pública
-Inspecció
-Protecció de la Salut
Periodicitat:
Setmanal
Característiques:
Òrgan per a l’intercanvi d’informació i per a l’anàlisi de les sol·licituds de llicències
d’activitat

3

Les seva composició, funcions i característiques estan detallades en els documents de Qualitat
relatives a la Gestió de platja i en la descripció d’Òrgans col·legiats de gestió del document
d’organització de Serveis Territorials
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Comissió del Programa d’Educació per la Salut
Composició:
-Serveis Socials
-Educació
-Joventut
-Protecció de la Salut
Periodicitat:
Mensual
Característiques:
Òrgan per a promoure i coordinar actuacions relatives a l’educació per a la salut

Programa de Promoció de la Salut Infantil
Juntament amb el Patronat d’esports i personal assistencial d’atenció primària. Comitè
d’experts locals per al desenvolupament de programa THAO.

Pla Municipal d’Igualtat
Composició:
-Està format per sis comissions de treball: Organització municipal, territori, població,
educació, usos del temps i salut
-D’aquestes comissions participen diferents àrees municipals en funció de l’eix de
treball i la seva implicació
Periodicitat:
Cadascuna de les comissions es reunirà tres vegades a l’any (total 18 reunions) i
paral·lelament les àrees mantindran reunions individuals amb l’Àrea de Polítiques
d’Igualtat.
Característiques:
-Espai de trobada per a portar a terme els acords de temporalització,
desenvolupament, execució i avaluació del Pla Municipal d’Igualtat aprovat pel Ple
Municipal i que afecta al conjunt de les àrees i serveis municipals de l’Ajuntament.
-El Pla ha d’estar executat pel l’any 2010. Des de Polítiques d’Igualtat es fa el
seguiment i es dóna suport i recursos per al desenvolupament

Pla d’Igualtat: Comissió de Salut
Composició:
Caps i tècnics de Polítiques d’Igualtat, Cap de Unitat de Salut i Consum.
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Periodicitat:
Cada 4 mesos
Característiques:
Pla d’Igualtat: Comissió de Població
Composició:
Caps i tècnics de Polítiques d’Igualtat, Comunicació i Imatge, Educació, Salut, Pau i
Solidaritat i Serveis Socials
Periodicitat:
Cada 4 mesos
Característiques:
Prevenció i atenció a les situacions de violència, exclusió social i feminització de la
pobresa.
Pla d’Emergència: Comitè Municipal d’Emergència
Composició:
Caps de Protecció Civil, Via Pública, Policia Local, Sanitat i Serveis Socials.
Periodicitat:
Puntuals
Característiques:
Situacions d’emergència
Programes i òrgans de coordinació interinstitucional:
Programa Salut i Escola
Composició:
Amb els Serveis Assistencials de l’I.C.S. CASAP, SS socials, Educació i Serveis Educatius
Integrats.
Periodicitat:
Trimestral
Característiques:
Programa d’actuacions relatives a l’educació secundaria.

Consell de Salut i Serveis Socials
Composició:
Amb els Serveis Assistencials de l’I.C.S.
Periodicitat:
Anual
Característiques:
Programa d’actuacions relatives a l’educació per a la salut en la escola.
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Educació i Pau i Solidaritat
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5.- Secció d’Educació i Pau i Solidaritat

Estructura organitzativa
Educació
Missió
La Secció d’Educació té la missió d’impulsar i dissenyar polítiques educatives locals, per tal
d’afavorir i potenciar els processos educatius dels seus ciutadans, mitjançant actuacions
directes i indirectes dirigides a la infància, l’adolescència, els joves i adults de la ciutat. La
nostra missió es concreta en quatre eixos:
- Competències municipals en el terreny de l’educació.
- Serveis Educatius Municipals que siguin referents en l’àmbit de l’educació no obligatòria:
primera infància (0-3 anys) i joves que surten del sistema educatiu obligatori sense
acreditació de l’ESO.
- Programes educatius transversals en l’àmbit formal i no formal per tal d’apropar els
centres educatius a la ciutat.
- Diàleg permanent amb les administracions concurrents i amb altres agents educatius, per
tal de millorar l’educació a la nostra ciutat.

Visió
Entenem l’educació com un dret inherent i com un procés dinàmic que implica totes les
persones al llarg de la seva vida. Volem fer de Castelldefels, una ciutat educadora, integradora
i cohesionada.

Principals aportacions
- Mapa escolar. Propostes en la planificació de les necessitats educatives de la ciutat.
- Xarxa de centres educatius municipals de 0-3 anys. Gestió municipal dels centres
-

educatius: Oferta, tràmits per a la matriculació, seguiment pedagògic dels diferents serveis
educatius i docència .
El SLGS com instrument per donar oportunitats de formació i d’inserció laboral als joves.,
Programes educatius transversals dirigits a la comunitat educativa
Lideratge del Consell Escolar Municipal, CEM, com a òrgan de participació educativa i
representació municipal als consells escolars de centre

Funcions
- Planificar estratègicament les necessitats educatives de la ciutat. Planificar i fer un
-

seguiment del mapa educatiu de la ciutat.
Dissenyar, avaluar i supervisar els diferents serveis educatius propis: Xarxa de centres
educatius municipals 0-3 i el Servei Local de Garantia Social, SLGS.
Planificar, organitzar i supervisar els diferents programes i/o actuacions de la secció,
atenent els processos de treball, avaluant els resultats i implementant les millores
necessàries .
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Liderar, dirigir a l’equip de caps i tècnics de la secció, creant un clima de diàleg, de
cooperació i de suport.
Impulsar i participar en la planificació, el disseny i l’avaluació dels programes i espais de
treball transversals, junt amb els caps de les unitats i els equips tècnic implicats.
Potenciar i garantir els diferents espais i/o òrgans de participació de la secció amb els
responsables de les diferents unitats.

Funcions transversals (de direcció)
-

Planificar i programar l’ activitat de la Secció.
Gestionar el pressupost.
Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat Organitzativa que dirigeix.
Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats.
Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat Organitzativa que
dirigeix.
Avaluar la qualitat dels serveis i la satisfacció d'usuaris/àries .
Gestionar equips que desenvoluparan els diferents serveis, programes i activitats
educatives
Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que dirigeix.
Garantir la total seguretat de les persones i instal·lacions.
Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions.

Pau i Solidaritat
Missió
La nostra missió és la difusió i la promoció de la cultura de la pau, la solidaritat i els drets
humans adreçada al conjunt de la ciutadania.
Som l'àrea d'actuació municipal que organitza i coordina els programes i nombroses activitats
al voltant de la Pau i la Solidaritat al llarg de l'any, adreçades a la comunitat educativa i a la
població en general

Visió:
Entenem la cultura de la Pau i la Solidaritat en un sentit ampli, on estan presents la diversitat i
la interculturalitat com un valor de l’educació per a la pau, així com la sensibilització sobre els
problemes i les causes del subdesenvolupament; la defensa dels drets humans individuals i
col·lectius; el treball per un ordre internacional just i solidari i la cooperació al
desenvolupament humà, econòmic i social.
Volem fer de Castelldefels, una ciutat educadora i solidària.

Principals aportacions
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Dedicació del 0,29% del pressupost municipal, amb el compromís d’augmentar cada any
durant quatre fins a recuperar el 0’7%, en els apartats següents:

-

A- Programes i activitats d’educació i de sensibilització envers la pau , la solidaritat i els
drets humans.
B- Recursos per a projectes de cooperació al desenvolupament i de sensibilització.
Convocatòria de subvencions per a projectes de sensibilització en l’àmbit local.
Aportacions a projectes aprovats pel Fons Català de Cooperació al desenvolupament,
FCCD i campanyes d’emergència amb motiu de catàstrofes naturals o humanitàries.
C- Relacions d’agermanament i de cooperació amb altres pobles. Subvencions nominatives
per l’acollida d’infants sahrauís i de Bielorússia , per tal de millorar la seva salut.
Agermanament amb la Habana Vieja.
D-Campanyes d’emergència.

Organigrama actual:

Regidoria
d’Educació i Pau i
Solidaritat

Cap de Secció
d’Educació i Pau i
Solidaritat

UI Xarxa de Centres
Educatius Municipals

UI de programes educatius
transversals, SLGS/secundària /
Adults/ Pau i Solidaritat

UI d’Escolarització,
manteniment,
participació i dinàmica
educativa

UB Casa dels Infants UB Casa dels Infants UB Casa dels Infants UB Casa dels Infants
Can Vinader
La Muntanyeta
Gran Via Mar
Ca n’Aimerich

Servei Local de
Transició Escola
Treball

(7) Suport tècnic
mestre educació

(3) Suport tècnic
Auxiliar educador

(1) Suport Aux.
Serveis

(6) Suport tècnic
mestre educació

(2) Suport tècnic
Auxiliar educador

(1) Suport Aux.
Serveis

(6) Suport tècnic
mestre educació

(2) Suport tècnic
Auxiliar educador

(1) Suport Aux.
Serveis

(6) Suport tècnic
mestre educació

(1) Suport
tècnic
educació

(2) Suport tècnic
Auxiliar educador

(1) Suport Aux.
Serveis

(3) Suports Tècnics
(tècnics mitjos
d’educació)

(1) Suport
Tècnic Mig
educació
(1) Suport tècnic
Mig Pau i Solidaritat

(3) Suport programes
externs
(1)
Suport
admin.

(12) Suport
operatiu
Auxiliars de
Servei

(1) Suport Tècnic
(Generaliat)

(2) Suport
Admin.
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Estructura funcional
Educació

Educació 0-3 anys. Xarxa de
Centres educatius municipals
Planificació educativa. Mapa
escolar

Pau i Solidaritat

Programes i activitats d’educació i
de sensibilització envers la pau , la
solidaritat i els drets humans.
Recursos per a projectes de
cooperació al desenvolupament i de
sensibilització
Relacions d’agermanament i
cooperació amb altres pobles

Garantia de l'escolaritat
obligatòria per a tothom
Programes educatius transversals
en l'àmbit educatiu formal i no
Campanyes d’emergència
formal
Servei Local de Transició Escola
Treball (SLTE) per a joves majors Dinamització. Espais de Participació.
de 16 anys.
Àmbits de participació educativa

Unitat Intermèdia Xarxa de Centres Educatius municipals 0-3
Missió
Planificar i oferir serveis educatius dirigits a infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies des d’una
visió integral i integradora

Visió
Un model de centre per a la petita infància que promou els drets i les potencialitats dels
infants, reforça les competències de les famílies, com a primeres educadores dels seus fills i
impulsa la participació en la criança i l'educació dels infants de la ciutat.

Aportacions
- Suport tècnic a les Unitats Bàsiques dels centres municipals 0-3
- Serveis comuns per a la xarxa municipal.
- Planificació de l’oferta educativa formal i no formal, per a infants i famílies.
- Gestió centralitzada de la preinscripció i matriculació.
- Gestió tècnica de les subvencions
- Gestió global del pressupost de la Xarxa de centres educatius 0-3 del municipi
- Intervenció i participació en òrgans de participació
- Suport tècnic a la xarxa de centres educatius 0-3 del municipi.
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Funcions
- Supervisar, coordinar i donar suport tècnic a la secció en temes de petita infància i de les
competències municipals en aquest àmbit
- Dirigir i gestionar els serveis comuns de la Xarxa de centres educatius municipals per
infants de 0-3 anys i les seves famílies
- Dirigir, planificar, gestionar i avaluar la Xarxa de centres educatius municipals per infants
de 0-3 anys i les seves famílies.
- Coordinar i donar suport a les direccions dels centres i serveis de la Xarxa municipal 0-3
anys
- Vetllar per la qualitat de l’oferta educativa dels centres i serveis de la Xarxa municipal
tenint com a referència el model 0-3 de Castelldefels.
- Impulsar la futura Xarxa d’atenció a Infants i Famílies (XAIF)
- Intervenir i participar en diferents òrgans de participació de la secció

Funcions transversals (de direcció):
- Planificar i programar l’activitat de la Unitat.
- Gestionar el pressupost global de la Xarxa de Centres Educatius 0-3 del municipi.
- Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat Organitzativa que dirigeix.
- Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
-

delegació de responsabilitats.
Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat Organitzativa que
dirigeix.
Avaluar la qualitat dels serveis i la satisfacció dels usuaris.
Gestionar equips que desenvolupen serveis educatius diversos.
Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que dirigeix.
Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions.
Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions.

Unitats Bàsiques Cases dels Infants
Missió
Prestar els serveis educatius dirigits a infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies

Visió:
Ser un model de centre educatiu integral, de referència a la ciutat, de la cultura de la pètita
infància

Aportacions:
- Escola bressol.
- Espai nadó.
- Espai familiar
- Espai de Joc
- Espai familiar, l’escoleta.
- Tallers i activitats obertes a famílies del centre i la ciutat.
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Funcions:
-

Elaborar la proposta de planificació i coordinació de l’oferta de serveis de 0 a 3 anys.
Executar els programes educatius per a infants, mares i pares.
Potenciar la participació de les famílies.
Participar en la Xarxa municipal de 0 a 3 anys i altres iniciatives a favor de la Infància i també
en el treball comunitari.
Vetllar pel bon manteniment dels centres.

Funcions transversals (de direcció):
- Planificar i programar l’activitat de la Unitat
- Gestionar el pressupost
- Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat Organitzativa que dirigeix.
- Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
-

delegació de responsabilitats.
Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat Organitzativa que
dirigeix.
Avaluar la qualitat i la satisfacció d'usuaris
Gestionar els equips i serveis educatius de qualitat
Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que dirigeix
Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions
Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions

Unitat Intermèdia d’Escolarització, Manteniment, Participació i Dinàmica Educativa
Missió:
Desenvolupar les polítiques educatives locals per tal d’afavorir i potenciar els processos
educatius dels ciutadans, mitjançant actuacions directes i indirectes dirigides a la infància,
l’adolescència i els joves i adults de la ciutat. Aquesta missió es concreta en els eixos següents:
- Competències municipals en el terreny de l’educació.
- Programes educatius per tal d’afavorir la dinàmica educativa al territori i apropar els
centres educatius a la ciutat.
- Diàleg permanent amb les administracions concurrents i amb altres agents educatius, per
tal de millorar l’educació a la nostra ciutat, en el context de la nova Llei d’Educació a
Catalunya.
- Àmbits de participació educativa: dinamització del CEM, Consell Escolar Municipal, dels
representants municipals als consells escolars de centre i de les AMPA i Coordinadora
d’AMPA.

Visió:
Entenem l’educació com un dret inherent i com un procés dinàmic que implica totes les
persones al llarg de la seva vida. Treballem per fer de Castelldefels, una ciutat educadora,
integradora i cohesionada.
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Aportacions:
-

-

-

Col·laborar en la planificació educativa.
Coresponsabilitat, amb l’administració educativa competent, en l’Escolarització. Gestió de
la matrícula fora dels períodes de preinscripció. Comissions d’admissió d’alumnes, OME si
s’escau.
Vigilància de l’escolarització obligatòria.
Manteniment i vigilància dels centres docents públics d’educació infantil i primària i del
centre de formació d’adults.
Programes i campanyes educatives dirigides a la comunitat educativa, tals com la difusió
de l’oferta educativa del conjunt de la ciutat, la campanya de preinscripció i matriculació,
la campanya de teatre escolar, coneguem els nostres parcs, etc.
Elaboració de la Guia Educativa: Guia de Serveis, Programes i activitats adreçats a la
comunitat educativa.
Preparació de l’acte de la inauguració del curs escolar
Gestió i Secretaria tècnica del CEM, Consell Escolar Municipal,
Treball amb les AMPA i amb la Coordinadora d’AMPA
Obertura de les escoles fora de l’horari escolar. Ús de centres. Patis oberts, si s'escau.

Funcions:
- Col·laborar en la Planificació educativa de la ciutat. Participar amb l’administració
-

educativa i la resta d’agents implicats en els processos d’escolarització i en els diferents
àmbits que es vagin desplegant segons la LEC. Gestió de la matrícula “viva”
Vetllar i participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria a la ciutat.
Participar i col·laborar amb els serveis tècnics municipals i amb els de la Generalitat, en la
vigilància i el manteniment de les escoles d’educació Infantil i primària i del centre de
formació d’adults.
Supervisar, coordinar i fer el seguiment del treball dels auxiliars de serveis i ordenances de
les escoles públiques i del Centre de Formació d’Adults, en coordinació amb els
directors/directores dels esmentats centres.
Dinamitzar i gestionar els àmbits de participació educativa següents: Secretaria tècnica del
Consell Escolar Municipal, CEM, representants municipals als Consells Escolars dels centres
i treball amb les AMPA i la Coordinadora d’AMPA.
Planificar, programar, desenvolupar i avaluar el conjunt de programes, activitats i
campanyes de dinàmica educativa dirigides al conjunt dels centres educatius de la ciutat.
Gestionar l’Obertura de les escoles fora de l’horari escolar: ús de centres i Patis Oberts
Atenció i orientació famílies

Funcions transversals (de direcció):
-

Planificar i programar l’activitat de la Unitat.
Gestionar el pressupost.
Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat Organitzativa que dirigeix.
Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats.
Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat Organitzativa que
dirigeix.
Avaluar la qualitat dels serveis i la satisfacció dels usuaris.
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Gestionar equips, serveis i programes educatius
Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que dirigeix.
Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions.
Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions.

Unitat Intermèdia Programes Educatius Transversals, Servei Local de Transició Escola
Treball, SLTET, Secundària, Adults i Pau i Solidaritat.
Missió:
Desenvolupar les polítiques educatives locals per tal d’afavorir i potenciar els processos
educatius dels ciutadans, mitjançant actuacions directes i indirectes dirigides a la infància,
l’adolescència i els joves i adults de la ciutat. Treballem per una ciutat educadora , integradora
i cohesionada.
Aquesta missió es concreta en els eixos següents:

-

Desenvolupar Programes Educatius transversals, per tal de coordinar els recursos i les
actuacions locals i apropar els centres educatius a la ciutat.
Potenciar el Treball en xarxa, tant a nivell municipal, com entre els diferents agents
educatius de la ciutat i del territori.
Diàleg permanent amb les administracions concurrents i amb altres agents educatius, per
tal de millorar l’educació a la nostra ciutat.
Oferir un servei d’orientació, formació i acompanyament a joves de 16 a 21 anys, que no
han acreditat en l’ESO, per tal de garantir la seva inserció formativa i laboral.
Coordinar les actuacions que des dels diferents programes educatius transversals, oferim
als centres educatius de secundària i al Centre de formació d’adults, per tal de tenir-ne una
visió global i integradora.
Afavorir i potenciar espais de col·laboració entre els centres educatius de secundària, el
Servei Local de Transició Escola Treball, SLTET, i l’ UPC de Castelldefels.

Visió:
Entenem l’educació com un dret inherent i com un procés dinàmic que implica totes les
persones al llarg de la seva vida.
Treballem per fer de Castelldefels, una ciutat educadora, solidària, integradora i cohesionada.

Aportacions:
-

-

Programes educatius transversals adreçats al conjunt de la comunitat educativa : Pla
municipal de formació de mares i pares, Programa municipal d’activitats extraescolars, Joci
Jove, Programa d’Educació per a la salut, etc. Tots aquests programes estan integrats en el
marc del Pla Educatiu d’Entorn, PEE, de la ciutat.
Treball en xarxa a nivell local i amb la participació dels agents educatius del territori.
Comissions de treball en el marc del PEE.
Suport, seguiment i supervisió del Servei Local de Transició Escola Treball, SLTET.
Realització dels PFI-PTT en col·laboració amb el Departament d' Ensenyament de la
Generalitat i del Programa Trànsit als centres educatius de secundària de la ciutat.
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Coordinar les actuacions que des dels diferents programes educatius transversals, oferim
als centres educatius de secundària i al Centre de formació d’adults, per tal de tenir-ne una
visió global i integradora.
Desenvolupar el Projecte Eslora, projecte de diversificació curricular als Instituts de la
ciutat, en col·laboració amb el departament d' Ensenyament de la Generalitat.
Suport i seguiment de les diferents actuacions de col·laboració entre els centres educatius
de secundària, el Servei Local de Transició Escola Treball, el Centre de Formació de
persones adultes i l’ UPC a Castelldefels.

Funcions:
- Planificar, programar i avaluar el conjunt de programes i activitats de la unitat i del seu
-

personal adscrit amb el suport i la supervisió de la Cap de la Secció.
Liderar i dinamitzar el treball en xarxa que es desenvolupa en el si de la unitat
Suport, seguiment i supervisió de l’equip tècnic que intervé en els diferents programes
transversals de la unitat
Suport, seguiment i supervisió del Servei Local de Transició Escola Treball, SLTET .
Potenciar i garantir els diferents espais i/o òrgans de participació de la unitat
Diàleg permanent amb les administracions concurrents i amb altres agents educatius, per
tal de desenvolupar el conjunt d’actuacions de la unitat.
Liderar i dinamitzar el pas del Pla Educatiu d’entorn a una Xarxa educativa entorn a la
ciutat.

Funcions transversals (de direcció):
-

Planificar i programar l’activitat de la Unitat.
Gestionar el pressupost.
Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat Organitzativa que dirigeix.
Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats.
Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat Organitzativa que
dirigeix.
Avaluar la qualitat dels serveis i la satisfacció dels usuaris.
Gestionar equips, serveis i programes educatius

Servei Local de Transició Escola Treball, SLTET
Missió:
Oferir als joves que no han aconseguit superar l’ESO un servei d’informació, orientació,
formació i acompanyament, per tal de garantir la seva inserció formativa i laboral i continuar el
seu itinerari formatiu

Visió:
El SLTET és un servei de referència a la ciutat per a joves sense acreditació de l’ESO i les seves
famílies. És un instrument per donar oportunitats de formació i d’inserció laboral als joves i
afavorir el trànsit entre l’escola i el món del treball
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Aportacions:
- Servei d’ Informació, orientació i seguiment a joves majors de 16 anys, sense acreditació
-

-

de l’ESO.
Gestió dels Programes de Formació i Inserció, en la modalitat Pla de Transició al Treball,
PFI-PTT,en conveni de col·laboració amb el departament d' Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, per aquest col·lectiu de joves.
Programa TRÀNSIT, amb la implicació dels centres educatius de secundària, per tal
d’afavorir el trànsit entre l’escola i el món del treball.
Participar en el treball en xarxa, a nivell local, en l’àmbit de la transició Escola-treball, si
s’escau.

Funcions de la cap de la UI amb l'equip tècnic del SLTET :
- Planificar, executar i avaluar el conjunt d’activitats del SLTET
- Donar informació i orientació als joves majors de 16 anys, que no han acreditat a l’ESO i a
-

les seves famílies sobre itineraris formatius i d’inserció laboral.
Coordinar les activitats i els professionals del SLTET.
Gestionar els Programes de Formació i Inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball,
PFI-PTT, per aquest col·lectiu de joves, en conveni de col·laboració amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Supervisar la gestió de les pràctiques dels PFI-PTT, amb les empreses col·laboradores.
Supervisar les tasques de l' equip d’educadors/educadores, tutors/tutores dels PFI-PTT
Apropar a la comunitat educativa dels centres de secundària, els recursos locals formatius i
d’ocupació dirigits al col·lectiu de joves que surten de l’ESO sense acreditació

Funcions transversals (de direcció):
- Planificar i programar la activitat de la Unitat
- Gestionar el pressupost
- Gestionar l’equip d’educadors/res i dels tecnòlegs del servei
- Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat Organitzativa que
-

dirigeix.
Avaluar la qualitat dels serveis i la satisfacció dels usuaris
Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que dirigeix
Garantir la total seguretat de les persones i les instal·lacions
Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions

Pau i Solidaritat
Pau i Solidaritat
Missió
La nostra missió és la difusió i la promoció de la cultura de la pau, la solidaritat i els drets
humans adreçada al conjunt de la ciutadania.
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Som l'àrea d'actuació municipal que organitza i coordina els programes i nombroses activitats
al voltant de la Pau i la Solidaritat al llarg de l'any, adreçades a la comunitat educativa i a la
població en general

Visió:
Entenem la cultura de la Pau i la Solidaritat en un sentit ampli, on estan presents la diversitat i
la interculturalitat com un valor de l’educació per a la pau, així com la sensibilització sobre els
problemes i les causes del subdesenvolupament; la defensa dels drets humans individuals i
col·lectius; el treball per un ordre internacional just i solidari i la cooperació al
desenvolupament humà, econòmic i social.
Volem fer de Castelldefels, una ciutat educadora i solidària.

Principals aportacions
Dedicació del 0,29% del pressupost municipal, amb el compromís d’augmentar cada any
durant quatre fins a recuperar el 0’7%, en els apartats següents:

-

A- Programes i activitats d’educació i de sensibilització envers la pau , la solidaritat i els
drets humans.
B- Recursos per a projectes de cooperació al desenvolupament i de sensibilització.
Convocatòria de subvencions per a projectes de sensibilització en l’àmbit local.
Aportacions a projectes aprovats pel Fons Català de Cooperació al desenvolupament,
FCCD i campanyes d’emergència amb motiu de catàstrofes naturals o humanitàries.
C- Relacions d’agermanament i de cooperació amb altres pobles. Subvencions nominatives
per l’acollida d’infants sahrauís i de Bielorússia , per tal de millorar la seva salut.
Agermanament amb la Habana Vieja.
D-Campanyes d’emergència.

Funcions
-Participar en l’educació per a la Pau i la Solidaritat als centres educatius:
Serveis adreçats a l'alumnat:
•

Organitzar espectacles, xerrades i tallers sobre la pau, la solidaritat i la
convivència intercultural per a tots els nivells d'Educació Infantil, Primària,
Secundària i de Persones Adultes.

Serveis adreçats al professorat:
•
•
•

Presentació de material pedagògic de suport a les activitats.
Atenció personalitzada o col·lectiva per ajudar a estructurar projectes educatius.
Recursos materials i humans per complementar activitats organitzades pels
centres: jornades, crèdits de síntesi, xerrades i tallers, treballs de recerca, etc., en
relació als temes de pau i solidaritat.
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Serveis adreçats als pares i mares:
•
•
•

-

Organitzar activitats solidàries per a tota la ciutadania:
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Sant Jordi Solidari: 23 d'Abril a la Plaça de l'Església
Comerç Just i consum solidari a la Fira de Sant Ponç: Últim diumenge de maig a la
Plaça de l'Església
Dissabte Solidari: Quart dissabte de juliol a la Plaça de l'Església
Vacances solidàries Infants Sahrauís: Juliol i Agost
Activitat per la Pau a la Biblioteca a la Platja: Agost
Jornades de Pau i Solidaritat: Octubre
Activitats puntuals de sensibilització durant tot l'any
Jornada de Ciutats defensores dels Drets Humans (octubre)

Fomentar la promoció de la solidaritat i la cooperació:
•
•

•

-

Organitzar xerrades i tallers sobre diversitat i convivència en el marc del Pla de
Formació de Pares i Mares.
Coordinació amb les AMPA per a la difusió d'activitats de solidaritat adreçades a
tota la població.
Prestar atenció personalitzada o col·lectiva a les AMPA o a les famílies per ajudar
a treballar temes de pau i solidaritat.

Convocatòria anual de subvencions adreçades a les entitats registrades a
l'Ajuntament per a projectes de sensibilització.
Aportació econòmica a projectes de cooperació al desenvolupament aprovats pel
Fons Català de Cooperació (a l'Assemblea de Socis o proposats per ONGs del
Consell Municipal de Pau i Solidaritat) i suport a campanyes d'emergència en
països empobrits amb motiu d'una catàstrofe natural o humanitària.
Suport econòmic i material per contribuir al desenvolupament econòmic, social i
cultural de La Habana Vieja (Cuba) a través de l'Agermanament, sempre que hi
hagi disponibilitat pressupostària.

Gestionar els Serveis derivats de la participació ciutadana:
•

•

•
•

Informació, orientació i assessorament a la ciutadania per tal que conegui i
participi dels serveis i les activitats relacionades amb la pau i la solidaritat
organitzades per l'Ajuntament, les ONGs i el Consell Municipal de Pau i
Solidaritat.
Formació i d'assessorament a les entitats locals sobre la pau i la solidaritat, per
tal que desenvolupin els seus projectes envers la pau, la solidaritat, els drets
humans i la cooperació al desenvolupament.
Suport logístic, tècnic i organitzatiu a les entitats de solidaritat per a què les
entitats puguin desenvolupar les seves activitats solidàries a la ciutat.
Dinamització del Consell Municipal de Pau i Solidaritat, a través dels quals les
entitats i la ciutadania de Castelldefels poden participar de les activitats solidàries
que s'organitzen a la ciutat.
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Desenvolupar campanyes d’emergència segons requeriments

Òrgans de Participació i Programes transversals:
Cada programa transversal té la seva comissió de treball i de seguiment.

Consell Escolar Municipal. CEM

Composició:
-

Sector corporació Municipal : 8 vocals anomenats en el Ple de l’Ajuntament
Sector mestres i professors : 8 vocals (4 formen part dels Consells dels centres i 4 en
representació dels sindicats representatius del sector)
Sector pares/mares d’alumnes : 8 vocals (4 formen part dels Consells dels centres i 4 de les
Associacions representatives del sector)
Sector Alumnes : 8 vocals (4 formen part dels consells dels centres i 4 de les associacions
representatives)
Sector Personal d’administració i serveis 4 vocals (3 formen part dels Consell dels centres i
1 representació sindical)
Sector Directors/es i titulars de centres privats 10 vocals (6 dels sector públics i 4 del
privat).
Un representant Centre de Formació d’adults
Director/a del SEI
Coordinador/a del Servei de Normalització lingüística.
1 representant de la coordinadora de les AMPA
Sector Centres d’Educació Infantil 0-3:
1 representant dels centre públics, anomenat pel mateix sector
1 representant del sector privat

Periodicitat:
Trimestral segons necessitats

Característiques:
El Consell escolar Municipal es configura com l’organisme de consulta i participació de tots els
sector vinculats a la programació de l’ensenyament no universitari dins del terme municipal de
Castelldefels.
El Decret 404/1987 (DOG núm 944 de 27.1.98 regula les bases d’organització i de
funcionament d’aquests consells i l’article 173 del capítol V de la LEC, que fa referència
explícita als Consells escolars municipals. El Reglament del CEM, (acord del Ple Municipal
27.11.08) que regula els objectius, composició i organització pròpies.
El CEM s’estructura pels òrgans següents:
President, vicepresident, Secretari, Plenari del Consell, Comissió Permanent i Comissions de
Treball, si s’escau.
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Consells Escolars de Centres Docents Públics
Composició:
Representació de tots els sectors que formen part de la comunitat escolar dels centres escolar:
- Director/a que és el President
- Un nombre de representants del professorat,elegits pels claustre
- Un nombre de representats de l’alumnat ( secundària) i dels pares elegits entre ells,
respectivament
- Personal d’administració i serveis un representat.
- Representant de l’AMPA
- Representació d’un regidor o representant municipal
- Secretari

Periodicitat:
Trimestral o segons necessitats

Característiques:
Els Consells escolars dels centres són òrgans de participació de la comunitat educativa en el
govern dels centres docent, amb funcions en l’àmbit de la programació general i en el
seguiment i l’avaluació de les seves activitats.
Es regula per la llei orgànica 2/2006, d’Educació (LOE) i la Llei 12/2009, del 10 de juliol,
d’Educació de Catalunya (LEC), que en el seu Article 148 en determina les seves funcions.

Programa Municipal d’activitats extraescolars. Comissió Municipal d’Activitats
extraescolars
Composició:
La Comissió Municipal d’activitats Extraescolars està formada per tècnics/tècniques de les
Regidories d’Educació, Serveis Socials, Joventut i Esports de l'Ajuntament, en el marc del Pla
Educatiu d'Entorn.

Periodicitat:
Segons necessitats

Característiques:
El programa de subvencions per a les activitats extraescolars es regula per unes Bases
específiques aprovades per la junta de Govern .
L’objectiu del programa és donar suport als centres d’educació infantil i primària de
Castelldefels, per a la realització d’activitats extraescolars de caràcter lúdic, a la tarda, després
de l’horari lectiu així com:
- Coordinar i gestionar activitats conjuntes a nivell de municipi com son: la mostra
extraescolar de teatre, música i dansa i la festa de cloenda.
- Incrementar i millorar l’oferta d’activitats extraescolars.
- Facilitar i garantir la participació i implicació de la comunitat educativa en l’elaboració, el
seguiment i l’avaluació del programa.
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- Dinamitzar els espais educatius en l’horari extraescolar, com espais de trobada i de foment
de la cohesió social.
- Desenvolupar activitats lúdiques que complementin l’educació formal, promoguin
l’autonomia, la socialització i la participació i que eduquin en un sentit global i integrador.
- Facilitar l’accés de tots els nens i nenes del municipi a les activitat extraescolars.
- Eliminar el factor de discriminació econòmica que suposa per a moltes famílies la realització
d’aquestes activitats fora de l’horari lectiu.

Comissió de centre, de seguiment de les activitats extraescolars
Composició:
La Comissió de seguiment està formada per:
- Un/a representant de l’equip directiu dels centres d’educació infantil i primària
- Un/a representant de l’AMPA
- Un/a tècnic/a de Educació de l’Ajuntament
- Un educador/a de Serveis Socials
- El/ la responsable de l’empresa o entitat que realitza les activitats extraescolars.

Periodicitat:
Dos cops a l’any o més segons necessitats

Característiques:
L’objectiu de la comissió és donar suport als centres d’educació infantil i primària de
Castelldefels, per a la realització d’activitats extraescolars de caràcter lúdic, a la tarda, després
de l’horari lectiu, en els aspectes següents:

- Establir mecanismes de coordinació, gestió, avaluació i seguiment del
programa, per tal de coresponsabilitzar tant l’equip directiu, l’AMPA i l’entitat
de lleure, com l’Ajuntament, en la concreció, l’execució i el seguiment d’aquest
programa.
- Coordinar i gestionar activitats conjuntes a nivell de municipi com son: la
mostra extraescolar de teatre, música i dansa i la festa de cloenda.
- Dinamitzar els espais educatius en l’horari extraescolar, com espais de trobada i
de foment de la cohesió social.
Comissió de programa d’Educació per la salut
Composició:
Està formada per les Regidories d’Educació, Serveis Socials, Sanitat i Consum, Joventut
de l'Ajuntament, Polítiques d’Igualtat i el Centre de Recursos Pedagògics de la localitat
(CRP)
Periodicitat: Trimestral o segons necessitats
Característiques:
- Promoure l’educació per a la salut i el foment d’hàbits i estils de vida saludables
des dels centres educatius.
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- Crear espais normalitzats, on els temes d’educació per a la salut es puguin abordar
d’una manera seriosa, participativa i lúdica, amb la presència del tutor o de la
tutora.
- Facilitar eines als ensenyants, en el camp de la formació, perquè vagin assumint
aquestes qüestions com a pròpies dins del context escolar.
- Avançar i consolidar el programa d’activitats referent a l’alimentació equilibrada,
la prevenció de les drogodependències i l’educació sexual de la població infantil i
adolescent.
- Facilitar i donar suport a activitats de formació adreçades a les mares i als pares, a
fi d’ajudar a millorar les pròpies vivències dels adults i la seva interrelació amb els
joves.
- Apropar a la comunitat educativa els recursos i/o serveis de la salut, a fi d’afavorir
els canals de comunicació.
Eixos de treball:

-

Prevenció de les drogodependències.
Prevenció dels trastorns de l’alimentació
Nutrició i alimentació sana i equilibrada
Prevenció de les conductes sexuals de risc

Pla de formació per a mares i pares
Composició:
Representants dels centres educatius, de les AMPA i de la Coordinadora d’AMPA de la
ciutat , així com dels/de les tècnics/tècniques municipals de les regidories i serveis
implicats i del Servei local de Normalització Lingüística.
Periodicitat :
La comissió es reuneix mensualment durant el curs escolar i les activitats del programa
es desenvolupen durant el curs escolar.
Característiques:
El Pla de Formació és un programa pensat per crear espais d’aprenentatge i reflexió de
cara a millorar els recursos educatius de les famílies i, també, per potenciar la
participació i el paper de les AMPAS en la dinàmica educativa dels centres docents.
Afavorir la participació activa de pares i mares en els òrgans i les associacions
vinculades a l’escola.
Les propostes per a l’elaboració del programa anual es treballen a la Comissió
organitzadora i és fruit d’un treball transversal entre les AMPA, els equips directius
dels centres educatius i els/les referents dels diferents programes i serveis educatius
de la ciutat.
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Programes i òrgans de coordinació interinstitucional:
Planificació Educativa.
Reunions de treball amb la Direcció dels Serveis Territorials del Baix Llobregat, del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat
Composició:
- Regidor/a d’Educació
- Director/a dels SSTT del departament d’Ensenyament de la Generalitat.
- Cap de secció d’Educació de l’Ajuntament
- Cap UI d’Educació. Escolarització de l’Ajuntament
- Inspector d’Educació Generalitat de Catalunya
- Responsable de Planificació educativa dels SSTT

Periodicitat Trimestralment i sempre que sigui necessari
Característiques
Establir una coordinació permanent entre l’Ajuntament i el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per tal de dur a terme la concreció i el
desenvolupament de la Planificació Educativa a la ciutat.
Escolarització.
Comissió de garanties d’admissió d’alumnes
Composició:
- Inspector d’Educació Generalitat de Catalunya
- Cap UI Educació. Escolarització. Ajuntament
- Directors centres públics i concertats
- Tècnic/a Equip d’Assessorament Psicopedagògic Generalitat
- Personal d 'organitzacions sindicals
- Representants de les Associacions de Mares i Pares del sector públic i concertat
Periodicitat:Quinzenal o setmanal durant el curs escolar
Característiques:
Regulada pel Decret 75/2007 de 29 de març , pel qual el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als
centres docents en els ensenyament sufragats amb fons públics. Que s’estableixen a
l’efecte de garantir el compliment de les normes i la participació dels diferents sectors
educatius en el seguiment del procés d’assignació de llocs escolars.
Oferir lloc escolar, en el segon cicle d'educació infantil i a l'ensenyament obligatori
durant el període de preinscripció, a l'alumnat que encara no estigui escolaritzat, les
sol·licituds del qual no hagin pogut ser ateses pels consells escolars dels centres públics
o pels titulars dels centres privats sufragats amb fons públics, en el marc de l'oferta de
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places existent i de les preferències de centre explicitades per les famílies en la
corresponent sol·licitud, en exercici de la llibertat d’elecció de centre.
L’article 46. 2 i 3 de la LEC estableix d’ entre altres les funcions següents:
a) vetllar pel compliment de la legalitat en els processos d’admissió i,
especialment garantir l’aplicació correcte dels criteris de prioritat.
b) Garantir la distribució adequada i equilibrada dels alumnes amb necessitats
específiques de suport educatiu entre tots els centres.

Pla Educatiu d’Entorn. El PEE:
Comissió Institucional representativa i tècnica del PEE
Composició:
- Regidor/a d’Educació, presideix la Comissió
- Inspector/a d’Educació del Departament Ensenyament de la Generalitat
- Regidor/a de Serveis Socials, sanitat i Dependència,
- Regidor/a de Joventut
- Regidor/a de Cultura, Festes, Igualtat i Esports
- Cap de la secció d’Educació de l’Ajuntament
- Cap de la UI de Programes Educatius Transversals de l’Ajuntament
- Cap de secció Serveis Socials de l’Ajuntament
- Gerent del Patronat d’Esports
- Cap UI de Cultura i Joventut
- Cap UI Polítiques d’Igualtat
- ELIC, Departament Ensenyament de la Generalitat
- Director/a dels Serveis Educatius, Generalitat
- Representant de directors/es de primària
- Representant de directors/es de secundària
- Responsable SLC de Castelldefels, Consorci per a la Normalització Lingüística
- Responsable coordinadora d’AMPA
- Tècnica d’educació, PEE
Periodicitat:
Mínim de dues reunions anuals
Característiques:
Cada curs la Comissió representativa institucional i tècnica del PEE, estableix els
objectius d’actuació del curs, actualitza el mapa de recursos locals i concreta un
projecte d’actuacions.
- En el disseny de les actuacions del PEE cal tenir present els objectius globals del
PEE que estan en la línia de promoure la convivència intercultural, l’ús de la llengua
catalana, l’equitat i la cohesió social.
- El PEE pretén coordinar els diferents agents educatius en el territori, planificant i
consolidant actuacions i programes amb visió de ciutat.
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Pla Educatiu d’Entorn. El PEE. Comissions de la Xarxa del PEE, amb la participació de
representants de la comunitat educativa, en els àmbits següents:
- Extraescolars i Activitats complementàries
- Secundària. Transició Escola - Treball. Diversificació curricular
- Família i Centres Educatius
Xarxa de centres educatius municipals: la Casa dels Infants de Can Vinader, la Casa
dels Infants de la Muntanyeta, la Casa dels Infants de Granvia Mar i la Casa dels
Infants de Ca n’ Aimeric.
Composició:
- La cap de Secció d’Educació
- La cap de la UI de la Xarxa de centres educatius municipals 0-3
- Les direccions dels centres educatius municipals 0-3
- Un/una representant dels serveis educatius per a infants i famílies, si s’escau
- Les administratives de la Xarxa, si s'escau
Periodicitat: dos cops durant el curs, segons necessitats
Característiques:
La Xarxa de centres educatius municipals ha consolidat un model de centre que vetlla
per la qualitat de l' oferta educativa per a infants i famílies i fomenta el treball en xarxa
entre els diferents centres i serveis.
La seva funció és la de garantir la coherència i la unitat de la xarxa. Treballar i
consensuar els diferents temes plantejats per la direcció tècnica o per la mateixa
comissió.

Direcció tècnica de la Xarxa de centres educatius municipals 0-3 anys.
Està integrada per la cap de secció d’Educació, la cap de la UI de la xarxa de centres
educatius 0-3.
La seva funció és la de planificar, dissenyar i garantir un bon funcionament de la Xarxa
de centres tenint en compte les necessitats detectades, així com donar suport i
supervisar l’estructura ja existent fent els estudis tècnics que calguin per tal de
millorar-ne el funcionament. Periòdicament hi haurà reunions informatives i de
coordinació amb el/la regidor/a .
La periodicitat de les trobades serà quinzenal i en cas de necessitat es poden fer
setmanals.
Les trobades amb el/la regidor/a seran mensuals/bimensuals segons necessitats.
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Equip de les direccions de la Xarxa de centres educatius municipals 0-3 anys.
L’equip de les direccions de la Xarxa de centres està integrat per la cap de la UI de la
xarxa i les direccions dels diferents centres.
La seva funció és la de resoldre els diferents temes que sorgeixen en el dia a dia dels
centres, elaborar documentació, consensuar temes pedagògics i reservar espais de
reflexió per poder implementar els diferents coneixements de cursos de formació i,
d’aquesta manera, millorar-ne la intervenció.
La periodicitat de les trobades és setmanal.

Equip dels SEIF, serveis educatius per a infants i famílies, de la Xarxa de centres
educatius municipals 0-3 anys.
L’ equip dels SEIF de la Xarxa de centres està format per la cap de la UI de la Xarxa, les
direccions de cada centre i tot el personal educador dels SEIF dels diferents centres.
La seva funció és comptar amb un espai de reflexió entre professionals, elaborar
documentació, si escau, i participar en la proposta de l’oferta de serveis educatius del
municipi.
La periodicitat de les trobades és mensual.

Gran Equip educatiu de la Xarxa de centres educatius municipals 0-3 anys.
El gran equip de la Xarxa de centres està format per la cap de la UI, les direccions dels
centres i tot el personal educador (intern com extern) de tots els centres.
La seva funció és bàsicament d’informació i d’intercanvi de temes puntuals. Hi ha
moments del curs que interessa que tot el personal rebi la informació en el mateix
moment. Puntualment (juliol) també serveix per acabar de treballar i consensuar
temes generals a nivell pedagògic que repercuteixen en els diferents equips de la Xarxa
o per rebre formació comuna.
La periodicitat de les trobades és puntual i segons necessitats.

Consells Escolars dels Centres educatius Municipals 0-3
Composició:
La direcció del centre. Aquesta presideix el Consell
Un representant de l’ajuntament
Dos representants del personal educador elegits d’entre ells pel mateix
personal educador.
Dos representants dels pares i de les mares dels infants elegits d’entre els pares
i les mares pels mateixos pares i mares.
Un representant del personal d’administració i serveis
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Periodicitat:
Trimestral segons necessitats
Característiques:
Actua de secretari o secretària del consell el o la representant del personal educador.
Els membres electes són escollits amb el procediment establert amb caràcter general
per als consells escolars dels centres públics. La renovació de membres del consell
s’efectua dins els mateixos terminis que la renovació de membres dels consells
escolars dels centres públics.
El nomenament dels diferents sectors és per dos anys.
En el RRI de la Xarxa de centres preveu el mecanisme per proveir les vacants que es
produeixen quan encara no ha acabat el termini pel qual fou escollit el membre que ha
cessat .
Els Consells escolars dels centres són òrgans de participació de la comunitat educativa
en el govern dels centres docent.
Es regula per la llei orgànica 2/2006, d’Educació (LOE) i la Llei 12/2009, del 10 de juliol,
d’Educació de Catalunya (LEC), que en el seu Article 148 en determina les seves
funcions.

Xarxa de centres educatius 0-3 públics i privats del municipi
Composició:
- Representació de tots els centres educatius 0-3, públics i privats del municipi.
- Convoca: Inspector/a d’Educació de la Zona
- Direcció i secretaria: la direcció del SEI
- Representació de la Xarxa de centres educatius municipals 0-3
- EAP, Equip d’Atenció psicopedagògica
- CDIAP-DELTA, Centre d’Atenció Precoç
Periodicitat: Trimestral, segons necessitats
Característiques:
La Xarxa municipal de centres de 0-3 sorgeix per iniciativa de la Inspecció, arrel de la
coordinació del SEI amb el centre municipal, davant la necessitat de planificar una
oferta formativa, dins del PFZ, dirigida als centres de 0-3 del municipi.
Aquesta Xarxa es configura a partir de les direccions dels centres, públics i privats, per
tal de promoure la formació permanent, compartir experiències pedagògiques i de
treball amb les famílies, i la necessitat de vincular els dos cicles 0-3 i 3-6 per tal de
donar coherència a l’etapa 0-6.
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Xarxa de centres educatius 0-6 del municipi
Composició:
- Inspector/a d’Educació de la Zona
- Direcció i secretaria: la direcció del SE
- Representació de tots els centres educatius públics i concertats 0-6 del municipi:
les escoles bressol públiques i privades, i els parvularis públics i concertats.
- Representació de la Xarxa municipal de centres educatius 0-3.
- Representació de l’EAP.
Periodicitat:
Tres trobades durant el curs; cada trimestre, si s’escau
Característiques:
La Xarxa municipal de centres de 0-6 sorgeix a proposta de la Xarxa 0-3.
És impulsada pel SE amb el suport de la Inspecció Educativa de la Zona.
Aquesta Xarxa treballa essencialment temes pedagògics i estratègies per al treball amb
les famílies. El procediment més utilitzat ha estat la presentació d’experiències dels
centres (escoles bressol i parvularis) que s’han documentat preferentment de forma
gràfica (imatges i documents editats) per tal de compartir-les entre professionals i
estimular la qualitat i la coherència de l’oferta educativa de l’etapa 0-6 en el municipi.

Cercles de comparació intermunicipals: cercles d’escoles bressol. Diputació de
Barcelona
Composició:
- Responsable dels Cercles: Gerència de Serveis d’Educació. Diputació.
- Secretaria i convocatòries: Serveis de Qualitat del Servei d’Educació-Diputació
- Participants:
Tècnics municipals, responsables de la gestió d’escoles bressol
Tècnics i responsables de diferents àrees de la Diputació de Barcelona.
L’assessor extern, en els cercles inicials per a dissenyar el model de cercle.
Periodicitat:
Dues trobades l’any dels ajuntaments participants i un taller de millora
Característiques:
L’Ajuntament de Castelldefels ha participat en el grup de disseny i de forma presencial
en el taller de millora, com els altres ajuntaments que ja formen part del cercle des de
l’any 2006-07.
El cercle permet fer una sistematització en la gestió dels centres, i un treball
comparatiu en el temps dirigit a la millora del propi treball tècnic i alhora comparar-lo
amb el d’altres ajuntaments, a partir d’uns indicadors consensuats.
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La tipologia del model de serveis 0-3 no és la mateixa per a tots els municipis, per això
es treballa a partir de dades que siguin comparables.

Xarxa TET, Transició escola – treball, del Baix Llobregat. Diputació
Composició:
- Un representant tècnic dels municipis del Baix Llobregat següents: Abrera,
Esparreguera, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, El Prat de
Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Castelldefels, Gavà,
Viladecans i un representat de la Diputació de BCN.
Periodicitat: Bimensual segons necessitats
Característiques:
La xarxa TET es crea per la necessitat d’intervenir en els processos d’orientació i
d’acompanyament a la vida activa dels joves, especialment d’aquells que no acrediten
a l’ ESO.
La xarxa interlocal treballa aportant elements per millorar i facilitar la interrelació de
coneixements i d’experiències entre els projectes locals per millorar i coordinar les
ofertes formatives municipals de Transició escola - treball.

Consell de Pau i Solidaritat
Composició:
-

Sector corporació Municipal: 1 President/a (Regidor/a de Pau i Solidaritat) i 1
Secretari (Tècnic/a de Pau i Solidaritat)
Sector Entitats i ciutadania: totes les entitats de Pau i Solidaritat inscrites al
Registre Municipal i representants de plataformes ciutadanes.

Periodicitat: Bimensual o segons necessitats.
Característiques:
El Consell Municipal de Pau i Solidaritat es configura com l’organisme de consulta i
participació de tots els sectors vinculats a la promoció de la Pau i la Solidaritat de
Castelldefels.
El consell s’estructura pels òrgans següents: Presidència (regidor/a de Pau i
Solidaritat), Secretaria (Tècnic/a de Pau i Solidaritat), Plenari del Consell (reunions
bimensuals) i Comissions de Treball (organització d’activitats determinades, com els
menjars d’arreu del món).
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Òrgans de coordinació interna:
Reunions de Coordinació interna
- Reunions setmanals amb el/la Regidor/a
- Reunions setmanals amb els suports administratius, si s’escau
- Reunions setmanals o quinzenals de la cap de secció (segons planificació) amb
cadascuna de les UI de la secció.
- Reunions mensuals de l’equip directiu, les tres UI de la secció i la cap de secció, per
tal de compartir els diferents àmbits d’actuació i garantir la coordinació necessària
entre els diferents equips tècnics (segons planificació i necessitats plantejades).
- Reunions trimestrals o semestrals amb els diferents equips tècnics i la cap de la
secció i el/la Regidor/a, si s’escau.
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Cultura, Festes i Joventut
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6.-Secció de Cultura, Festes i Joventut.
Aquesta secció gestiona tres àmbits relacionats i complementaris en quant a la forma
de portar a la pràctica les activitats.
Missió de Cultura i Festes
Cultura té la missió de difondre la cultura a la ciutadania mitjançant la programació
cultural (teatre, música, exposicions, dansa, cinema, cursos, conferències i tallers), la
recerca i la difusió del patrimoni local, la programació de les polítiques culturals de
proximitat, així com el suport i el foment de l’associacionisme. L’objectiu és fer emergir
espais de socialització i convivència que fomentin el sentiment de pertinença tot
reforçant els vincles entre ciutat i ciutadania.
El suport i foment de les festes populars i de les entitats que organitzen i realitzen
aquestes activitats com a factor de millora de la qualitat de vida, en tant que
esdevenen un element de socialització, reforcen el sentiment de pertinença i
d’identitat col·lectiva, afavoreix la cohesió i la vertebració social i ens permet recuperar
el sentit lúdic de la vida.
Tots aquests elements són importants per a desenvolupar l’esperit cívic i el compromís
del ciutadà respecte als altres ciutadans i envers aquest espai públic i col·lectiu que és
la ciutat.
Visió de Cultura i Festes
Treballem per facilitar l’accés a la cultura que, a més a més de ser un dret, és un factor
de qualitat de vida constitutiu i impulsor de valors cívics, elements indispensables per
al bon funcionament de tota societat. La realització de programes i serveis culturals ha
de permetre el desenvolupament de les capacitats creatives i reflexives, així com un
esperit crític de les persones. També ha de permetre l’emergència d’espais de
socialització i convivència que fomentin el sentiment de pertinença reforçant els
vincles entre ciutat i ciutadania
Potenciar les Festes Populars com a referent d’identitat de la nostra ciutat, a través de
la consolidació del seu calendari festiu propi.
Potenciar la participació en la preparació i programació de les festes populars a través
de la comissió de festes
Principals aportacions:
-

Suport i foment de l’associacionisme cultural.

-

Servei de normalització lingüística.
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-

Suport en programes d’àmbit supramunicipal: (Viu el parc, jornades patrimoni,
etc..)

-

Serveis culturals estables i Equipaments culturals (Escola de Dansa, Biblioteca,
Casa de la Cultura).

-

Recerca i difusió del patrimoni cultural de la ciutat.

-

Publicacions.

-

Calendari festiu de Castelldefels

-

Organització de cadascun dels esdeveniments del calendari

-

Suport i Foment de l’associacionisme vinculat a les Festes.

Funcions
-

Programar, executar i avaluar les activitats de difusió cultural (teatre, cinema,
música).

-

Cogestionar el Servei de normalització lingüística.

-

Gestionar l’Escola Municipal de Dansa.

-

Gestionar la Biblioteca.

-

Gestionar la Biblioteca a la Platja.

-

Gestionar el Casal de Cultura.

-

Gestionar activitats culturals a l’Església del Castell.

-

Recercar i difondre el patrimoni cultural de la ciutat.

-

Elaborar publicacions.

-

Elaborar l’agenda Cultural de Castelldefels.

-

Participar en programes transversals.

-

Col·laborar amb les entitats culturals donant suport econòmic i assessorament
tècnic.

-

Organitzar el calendari festiu de Castelldefels que està format per prop d’una
vintena de festes populars de dimensió i àmbit d’influència diversa i amb un
grau variable de participació de l’Ajuntament.

Abril-2018
Cultura, Festes i Joventut

181

DOCUMENT

DOC-ORG

Codi:

Estructura Tècnica i Funcions de
l’Administració Municipal

Pàgina:

-

Coordinar amb la resta de serveis per a preveure la logística de la celebració
dels actes.

-

Donar assessorament tècnic.

Esquema funcional de la Secció de Cultura, Festes i Joventut
Cultura, Festes i Joventut
Cultura i Festes
Suport i foment de
l'associacionisme cultural
Programació d'activitats de
difusió cultural
Suport a altres programes

Joventut

Calendari festiu de Castelldefels
Organització de cadascun dels
esdeveniments del calendari
Suport i Foment de l'associacionisme
vinculat a les festes

Gestió de serveis culturals
estables i d'equipaments
culturals
Recerca i difusió del patrimoni
cultural de la Ciutat

Gestió de Serveis Juvenils estables i
d'equipaments
Suport i foment de l'associacionisme
juvenil
Suport i Promoció de l'art Jove.
Suport i Foment d'activitats de lleure

Intervenció i dinamització als centres
d'educació secundària

Publicacions

ORGANIGRAMA

Regidoria de Cultura, Festes i
Joventut

Cap de Secció de Cultura,
Festes i Joventut

Cap Biblioteca
(DIBA)

UI Cultura, Festes i
Joventut *

UB Escola de
Dansa
Programes i activitats de Cultura i
Festes

(7) Suport Tècnic
Mig Professor de
Dansa

(1) Suport
Operatiu
Aux de Serveis

(1) Suport Tècnic
Mig

(1) Suport Tècnic
Mig Professor de
Música

(1) Suport
administratiu

(8) Suport Tècnic
Auxiliar de
Biblioteca

(1) Suport
Administratiu

(1) Suport operatiu
Aux. de serveis

Programes i activitats
Joventut

(4) Suport Tècnic
Mitja

(1) Suport
administratiu

(2) Suport
Tècnic
Auxiliar

(4) Suport operatiu
Aux. de serveis

* L’àmbit de Joventut depèn de la Regidoria de Joventut.
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Escola de Dansa

Missió
L’Escola Municipal de dansa és un servei que té com a missió donar la formació de
base per a la pràctica de la dansa i esdevenir un servei educatiu i formatiu de qualitat,
fomentar el gust per aquesta activitat artística i ser un punt de partida per als alumnes
que vulguin iniciar l’itinerari de formació professional en el món de la dansa.
Visió
A banda d’un espai de formació artística pels seus alumnes vol ser un dinamitzador
cultural i referent de les arts escèniques al territori.
Aportacions principals
- Programa d’activitats de dansa (festes municipals, cavalcada, jornades..).
- Formació bàsica de dansa.
- Formació elemental de dansa.
- Cursos i tallers de balls.
- Festival de Dansa.
Funcions
-Dirigir, gestionar i planificar el servei.
-Programar i crear activitats de dansa.
-Programar i executar la formació bàsica i elemental de dansa.
-Gestió i control pressupostari.
-Portar la gestió econòmica-administrativa de l’escola.
-Cura i gestió del manteniment del centre
Funcions transversals (de direcció)
-Planificar i programar i executar l’activitat de la unitat d’acord amb les directrius
facilitades.
-Assenyalar els objectius, les directrius i avaluar els resultats i competències de tot el
personal adscrit al seu càrrec.
-Control del pressupost i la despesa.
-Proposar i executar millores organitzatives a la Unitat que dirigeix .
-Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats.
-Respondre a les necessitats de desenvolupament professional dels treballadors/es de
la Unitat Organitzativa que dirigeix.
-Avaluar la qualitat i la satisfacció dels usuaris/es.
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-Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que dirigeix
-Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions
-Vetllar pel compliment de la normativa relativa a la protecció de dades.
-Executar total o parcialment processos o projectes tècnics i administratius de l’àmbit
competencial. L’àmbit competencial i profunditat de les tasques està en funció de
l’estructura de l’Àrea, projectes i objectius establerts per l’àrea.
-Resoldre sobre els processos del que és propietari i efectuar propostes de resolució o
implantació.
-Facilitar la transversalitat de gestió i la integració de sistemes de treball i objectius.
Biblioteca
Missió
És un servei que vol garantir l'accés a la cultura, la informació i el coneixement a tota la
ciutadania, posant a la seva disposició un fons adequat que doni resposta a les seves
necessitats i interessos informatius, formatius i d'oci. La Biblioteca està oberta a
tothom i és un lloc de trobada per a totes les persones de qualsevol edat.
Aportacions principals
- Consultar de llibres, premsa diària i revistes, CD, DVD i altres formats.
- Carnet gratuït per a totes les biblioteques públiques municipals de la Xarxa de la
Diputació de Barcelona. El carnet és personal i intransferible per els usos de préstec,
internet i Wi-Fi.
- Servei de préstec de llibres i revistes, DVDs, CDs o CD-ROM.
- Servei de préstec interbibliotecari
- Internet i ofimàtica
-Fotocopiadora d’autoservei
-Xarxa Wi-Fi
-Cessió d’espais
-Programació d’activitats culturals (hora del conte, presentacions de llibres, tertúlies
literàries, exposicions, tallers, conferències i xerrades).
- Biblioteca a la platja
UI de Cultura, Festes i Joventut:
Aquesta unitat gestiona àmbits relacionats i complementaris en quant a la forma de
portar a la pràctica les activitats.
No obstant això, cadascun d'aquests àmbits demana una expressió concreta de la
filosofia de gestió que l'ajuntament vol desplegar; és a dir, la seva missió i visió
pròpies, ja que estem parlant de com s’entenen i s’orienten les polítiques bàsiques de
Cultura (incloent les festes com una expressió col·lectiva d’enorme transcendència
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social) i les de Joventut relacionades amb el temps lliure i el desenvolupament cultural
d'aquest segment de població1.
Per tant, compartim la missió i visió de Cultura i Festes abans expressades i afegim la
de Joventut especifica d’aquesta unitat:
Missió de Joventut
Portar a terme la gestió de programes i serveis adreçats a la joventut. Entenent aquest
col·lectiu com un estadi de transició que s’inicia amb la pubertat i que finalitza amb
l’acompliment d’una sèrie de requisits consistents en l’autonomia econòmica i
emancipació i l’autonomia personal i mode de viure. Concretant aquesta transició
entre els 12 i els 30 anys.
Visió de Joventut
Volem que el període juvenil sigui ric en experiències que ajudin a desenvolupar els
interessos i les inquietuds dels i les joves, promovent la participació en la societat de la
que formen part i la configuració de ciutadans autònoms, compromesos i crítics,
oferint espais i recursos per tirar endavant projectes propis i activitats que no puguin
trobar lloc en l’oferta del mercat privat o que siguin inaccessibles.
Principals aportacions
Cultura i Festes
-Suport i foment de l’associacionisme cultural.
-Activitats de difusió cultural:
•Teatre.
•Cinema.
•Música.
-Serveis culturals estables i Equipaments culturals: Casa de la Cultura, Teatre Plaza.
-Publicacions.
-Calendari festiu de Castelldefels
-Organització de cadascun dels esdeveniments del calendari
-Suport i Foment de l’associacionisme vinculat a les Festes
Joventut
-Serveis juvenils estables i d’equipaments
-Suport i foment de l’associacionisme juvenil
-Servei d’assessorament tècnic a entitats
-Suport i promoció de l’art Jove
1

Les activitats d'aquesta secció dirigides a la joventut no comprenen totes les quals l'ajuntament posa a
la disposició d'aquest segment de població. Per exemple els esports, l’ocupació o l’educació, que es
gestionen en altres unitats.
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-Activitats de lleure
-Serveis de dinamització i assessorament als joves en els centres d’educació
secundària: campanyes d’informació de temes d’interès juvenil, xerrades i sessions
formatives en horaris de tutoria, jornades i trobades de formació amb l’objectiu de
fomentar la participació, suport econòmic i de col·laboració a les setmanes culturals
dels centres.
Funcions
Cultura i Festes
-Gestionar el Casal de Cultura.
-Gestionar el teatre.
-Elaborar publicacions.
-Elaborar l’agenda Cultural de Castelldefels.
-Participar en programes transversals.
-Col·laborar amb les entitats culturals donant suport econòmic i assessorament tècnic.
-Planificar, gestionar, executar i avaluar les activitats festives organitzades.
-Coordinació amb la resta de serveis per a preveure la logística de la celebració dels
actes.
-Donar assessorament tècnic a entitats.
-Donar suport econòmic i col·laborar amb les entitats veïnals mitjançant convocatòria
anual de subvencions per a les Festes del Barris.
Joventut
-Gestionar els serveis juvenils estables i d’equipaments: Casal de Joves Punt
d’Informació i CIBERCAST.
-Donar suport econòmic i col·laborar amb les entitats juvenils mitjançant convocatòria
anual de subvencions per a projectes juvenils.
-Donar assessorament tècnic a entitats.
-Donar suport i promocionar l’art Jove.
-Gestionar la cessió de sales del Casal de Joves per a activitats juvenils.
-Programar activitats de difusió cultural (exposicions, concerts, festivals...) d’artistes
joves locals.
-Promoure subvencions a associacions que fomenten l’activitat artística juvenil.
-Donar suport i fomentar activitats de lleure.
-Fer la programació trimestral de tallers al Casal de Joves.
-Organitzar la participació a les Festes del Poble.
-Promoure subvencions per a la realització de Casals d’estiu.
-Formar monitors de lleure.
-Gestionar els serveis de dinamització i assessorament als joves en els centres
d’educació secundària.
-Participar en programes transversals.
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Funcions transversals (de direcció):
- Planificar , programar i executar l’activitat de la Unitat, d’acord amb les directrius de
l’àrea/secció corresponent.
- Control i seguiment del pressupost i la despesa.
- Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat que dirigeix.
- Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats.
- Respondre a les necessitats de formació dels treballadors/es de la Unitat
Organitzativa que dirigeix.
- Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que dirigeix
i fomentar la implantació i manteniment de sistemes de gestió de qualitat.
-Assenyalar els objectius, les directrius i avaluar els resultats i competències de tot el
personal adscrit a la Unitat.
-Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions
-Vetllar pel compliment de la normativa relativa a la protecció de dades.
-Executar total o parcialment processos o projectes tècnics i administratius de l’àmbit
competencial. L’àmbit competencial i profunditat de les tasques està en funció de
l’estructura de l’Àrea, projectes i objectius establerts per l’àrea.
-Resoldre sobre els processos del que és propietari i efectuar propostes de resolució o
implantació.
-Facilitar la transversalitat de gestió i la integració de sistemes de treball i objectius.

Participació en Òrgans de Coordinació i Programes Transversals
1. Òrgans de Participació:
Comissions de Festes

Composició:
-Entitats culturals
-Entitats veïnals
-Regidoria de Festes
-Altres grups organitzats ad hoc.
Periodicitat: Conforme al calendari de festes
Característiques:
-Informativa i Consultiva per a l’avaluació i preparació del programa festiu.
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Consell de Cultura i Joventut
Composició:
-Entitats Culturals i Juvenils
-Regidoria de cultura i joventut
Periodicitat: 1 vegada a l’any com a mínim
Característiques:
-Òrgan de participació ciutadana en la programació cultural i juvenil.

Consell de Centre del Consorci de Normalització Lingüística eramprunyà
Composició:
-Ajuntaments de Castelldefels, Gavà, Sant Boi i Viladecans
-Serveis Locals de Català dels ajuntaments de Castelldefels, Gavà, Sant Boi i Viladecans
-Generalitat
Periodicitat: 1 vegada a l’any com a mínim
Característiques:
-Òrgan de direcció per establir les directrius del projecte anual d’activitats, la seva
aprovació i fer-ne el seguiment.

2. Programes i òrgans transversals
Programa d’Educació per a la Salut
Composició:
-Serveis Socials
-Educació
-Joventut
-Protecció de la Salut
Periodicitat: Mensual
Característiques:
-Òrgan per a promoure i coordinar actuacions relatives a l’educació per a la salut
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Pla Educatiu Entorn
Composició:
-Cap de Secció d’Educació.
-Cap UI d’Educació de l’Ajuntament.
-Cap de Secció de Serveis Socials i dependència
-Cap de Secció de Cultura, Festes i Joventut
-Cap de la Secció d’Esports
-Assessora de l’Àrea d’Educació, Pau i Solidaritat
-Inspector d’Educació del Departament Educació de la Generalitat
-2 Membres ELIC, Departament Educació de la Generalitat
-Representant directors/es de secundària
-Representant directors/es de primària
-Tècnica del PEE
Periodicitat: Quinzenal
Característiques:
Aquesta comissió s’encarrega de fer propostes tècniques i de desplegar les decisions i
acords de la Comissió Institucional representativa.

Consell Municipal de les Dones
Composició:
Entitats socials (Grup de Dones de Castelldefels, Associació Rafael Casanova, Fibrofels,
Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer, Associació Gent Gran de Castelldefels,
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Castelldefels, Grup TECA, Coordinadora
d’AMPA, PARANENS, Associació AMIC, Creu Roja, Grup ARREU, Dones empresàries,
Càritas Parroquial,)
Serveis: Secció de Comunicació i Imatge, Policia Local, Promoció Econòmica, Àrees de
Salut)
Altres serveis o entitats que puntualment poden participar
Periodicitat: Bimestral.
Característiques:
Aquest Consell Municipal és consultiu i es reuneix bimensualment per a tractar les
qüestions adreçades a potenciar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en els
àmbits polític, econòmic, social i cultural i que tinguin relació directa o indirecta amb la
millora de la situació i la qualitat de vida de la ciutadania de Castelldefels, fa propostes
i col·labora en l’organització de les jornades que es realitzen des de la regidoria.
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Consell de les Dones del Baix Llobregat
Composició:
El Consell de les Dones del Baix Llobregat està representat per tots els municipis del
Baix Llobregat i té la seva representació en funció dels habitants del municipi. Formen
part les representants polítiques de cadascun dels municipis, les delegades que són
escollides democràticament pels consells municipals de les dones i/o entre les entitats
socials del municipi. També formen part d’aquest Consell: El Consell Comarcal del Baix
Llobregat, la Diputació de Barcelona, l’Institut Català de les Dones, els partits polítics,
entitats i associacions de dones d’àmbit comarcal, els sindicats i les associacions
empresarials
Periodicitat:
La periodicitat varia en funció de les característiques de la reunió:
- L’Assemblea: Al menys una a l’any
- La Junta Permanent: bimestrals
- Les Comissions de treball: mensual (en aquestes comissions participen, també,
personal tècnic dels ajuntaments i d’altres)
Característiques:
Promoure la realització de les activitats necessàries per tal de sensibilitzar la societat
respecte a la situació de les dones; promoure l'associacionisme al grup-població
esmentat i la participació de la comunitat, així com donar a conèixer a aquesta
comunitat els recursos i drets que els assisteixen
- Promoure accions de solidaritat per al benestar de les dones, en el marc de la
necessària convivència ciutadana.
- Coordinar les actuacions realitzades en temes de gènere a la comarca.
- Designar grups de treball per a l’estudi i l’anàlisi de temes concrets referents a
l’àmbit dones, a proposta de la Junta Permanent., etc.

Pla Municipal d’Igualtat
Composició:
- Està formada per sis comissions de treball: Organització municipal, territori, població,
educació, usos del temps i salut
- D’aquestes comissions participen diferents àrees municipals en funció de l’eix de
treball i la seva implicació
Periodicitat:
Cadascuna de les comissions es reunirà tres vegades a l’any (total 18 reunions) i
paral·lelament les àrees mantindran reunions individuals amb l’Àrea de Polítiques
d’Igualtat.
Característiques:
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- Espai de trobada per a portar a terme els acords de temporalització,
desenvolupament, execució i avaluació del Pla Municipal d’Igualtat aprovat pel Ple
Municipal i que afecta al conjunt de les àrees i serveis municipals de l’Ajuntament.
- El Pla ha d’estar executat per l’any 2010. Des de Polítiques d’Igualtat es fa el
seguiment i es dóna suport i recursos per al desenvolupament.

Comissió de Seguiment del Circuit d’Actuació contra la violència de gènere
Composició:
- Serveis sanitaris (atenció primària, salut mental -d’adults i infantil-juvenil-,
estimulació precoç).
- Serveis educatius (Consell municipal d’educació, Centre de Formació d’Adults, Escola
infantil, ).
- Serveis policials (local i Mossos d’Esquadra)
- Servei d’Ocupació de la Generalitat
- Sindicats (UGT i CC.OO.)
- Entitats: Coordinadora AMPAs, Creu Roja, Gent gran, Grup de dones, Federació
d’AA.VV., Familiars d’Alzheimer, altres,..
- Àrees municipals (Polítiques d’Igualtat, Educació, Serveis socials, Secció de
Comunicació, Secció d’Esports )
Periodicitat: Trimestral.
Característiques:
Aquesta comissió treballa la millora, el funcionament i l’eficiència del circuit d’actuació
identificant situacions de dificultats i/o millora en la intervenció i coordinació. També
es fan propostes per tal de prevenir la violència de gènere i els maltractaments en
l’entorn familiar per sensibilitzar la població en aquesta problemàtica.
Comissió Municipal de Convivència Intercultural
Composició
Creada per acord del Ple de l’Ajuntament, està composada per:
- President/a de la Comissió (Regidor d’Educació, Pau i Solidaritat)
- Regidor/a de Serveis Socials,
- Regidor/a de Promoció Econòmica, Foment de l’Ocupació i Comerç,
- Regidor/a de Governació, Via Pública i Esports,
- Regidor/a de Polítiques d’Igualtat, Participació ciutadana i Comunicació,
- Cap de la Policia local.
- Cap d’àrea de Promoció Econòmica,
- Tècnic/a de Polítiques d’Igualtat,
- Tècnic/a de Serveis Socials i Dependència,
- Tècnic/a de Pau i Solidaritat (secretari/a de la Comissió),
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- Assessor/a de l’Àrea d’Educació, Pau i Solidaritat (coordinador/a del Pla).
Periodicitat
Es reuneix un mínim de 2 vegades l’any.
Característiques
- És l’òrgan encarregat de l’aprovació, el seguiment i el control del Pla.
- Nomena un/a secretari/a a proposta de la presidència.
- Pot convidar qualsevol tècnic/a municipal, responsables d’altres administracions,
experts o representants del món associatiu que consideri necessaris per a l’explicació,
aclariment, o el debat de qualsevol dels aspectes recollits en el Pla i, en general, de
qualsevol tema relatiu a la immigració a la ciutat.
- Aprova el pla de treball anual, fa l’avaluació del desenvolupament del Pla durant
l’any anterior i farà la valoració de les dades i informacions relatives a l’evolució
migratori al municipi.
Comissió Tècnica de Convivència Intercultural
Composició
En formen part, com a mínim:
- Tècnic/a de Serveis Socials,
- Tècnic/a d’Educació,
- Tècnic/a de Promoció Econòmica,
- Tècnic/a de Pau i Solidaritat,
- Tècnic/a de Polítiques d’Igualtat
- Tècnic/a de Salut,
- Tècnic/a de Participació ciutadana,
- Responsable de l’Oficina d’Atenció Ciutadana,
- Tècnic/a del Gabinet d’alcaldia
- Coordinador/a del Pla
Periodicitat
Es reuneix com a mínim una vegada cada dos mesos
Característiques
- És l’òrgan encarregat de l’aplicació i el seguiment tècnic del Pla, l’execució del Pla de
treball anual i, en general, de l’execució dels acords presos per la Comissió Municipal
de convivència intercultural.
- Depèn de la Comissió Municipal i té un caràcter transversal.
- Pot convidar personal tècnic d’altres departaments i serveis en funció del temes a
tractar.
- Ha d’elevar a la Comissió Municipal una proposta de pla de treball anual i una
avaluació tècnica anual.
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Comissió POI (Programa Operatiu Immigrants)
Composició:
Caps d’Àrees: de Polítiques d’Igualtat, Promoció Econòmica, Pau i Solidiaritat i Serveis
Socials.
Creu Roja de Castelldefels
Periodicitat: 4 mesos
Característiques:
Avaluar i fer el seguiment de les actuacions que es porten a terme en el Programa
Comissió Programa Elfores
Composició:
Creu Roja de Castelldefels-Gavà-Begues
Ajuntaments de Castelldefels, Gavà i Begues; coordinadora d’AMPAs, Càritas, Col·lectiu
Ronda, altres...
Periodicitat: 4 mesos
Característiques:
És un projecte específic de sensibilització i difusió contra la discriminació laboral per
motiu d’origen i/o gènere.
Pla de Formació per a mares i pares
Composició:
Representants de les AMPA i Coordinadora d’AMPA de la ciutat
Tècnics de les regidories i serveis implicats: Serveis Educatius, Biblioteca, Centre
d’Atenció Primària, Polítiques d’Igualtat, Tècnica del Servei de Normalització
Lingüística.

Periodicitat :
La comissió es reuneix bimensualment durant el curs escolar i les activitats del
programa es desenvolupen de gener a maig.
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Característiques:
El Pla de Formació és un programa pensat per crear espais d’aprenentatge i reflexió de
cara a millorar els recursos educatius de les famílies i, també, per potenciar la
participació de les AMPAs en la millora d’educació als centres docents.
Afavorir la participació activa de pares i mares en els òrgans i les associacions
vinculades a l’escola.
El Pla pretén també que el català tingui una presència normal en aquests espais.
Les propostes per a l’elaboració del programa anual es treballen a la Comissió
organitzadora i és fruit d’un treball transversal entre les AMPA i diferents programes i
serveis educatius de ciutat.

Abril-2018
Cultura, Festes i Joventut

194

DOCUMENT

Estructura Tècnica i Funcions de
l’Administració Municipal

Codi:

DOC-ORG

Pàgina:

3. Programes i òrgans de coordinació interinstitucional:
Coordinació del Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home (Diputació) i
Polítiques d’Igualtat (Ajuntament)
Composició:
Referent i cap responsable del Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home
de la Diputació i personal tècnic i cap responsable de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat.
Periodicitat:
En funció de les necessitats (tres vegades a l’any aproximadament)
Característiques:
És un espai de coordinació, avaluació del conveni, d’intercanvi d’informació i
col·laboració entres les dues administracions.

Xarxa de Ciutats i pobles pels nous usos del temps
Composició:
Ajuntaments de la província de Barcelona que treballant el tema dels nous usos del
temps i s’han adherit a la xarxa
Periodicitat:
En funció de l’òrgan que faci la convocatòria (anual, semestral, bimestral,..)
Característiques:
És un espai de debat, intercanvi i cooperació entre els ajuntaments decidits a abordar
la nova realitat social. La seva estructura està configurada pel Plenari (Assemblea o
Consell de la Xarxa), la Comissió permanent (Comitè organitzador), equips de treball
(comissions de treball) i la Secretaria tècnica.

Xarxa de Centres d’Informació i recursos per a dones
Composició:
- Formen part d’aquesta Xarxa la Diputació de Barcelona els municipis de la província
de Barcelona que disposen d’un Centre d’Informació i Recursos per a dones.
Periodicitat:
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Està en funció de l’òrgan proponent: el Plenari, la Comissió Permanent o els grups de
treball tècnic. Actualment està definit un grup de treball que té programades 5
sessions anuals.
Característiques:
- Es tracta d’una xarxa per donar suport econòmic per la prestació dels serveis que es
desenvolupin des del Centre, facilitar el coneixement dels centres existents,
intercanviar experiències, donar formació, impulsar polítiques de gènere en l’àmbit
municipal, etc.
Programa de viu el parc
Composició
Diputació de Barcelona i Ajuntaments dels Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix
Periodicitat: 1 vegada a l’any com a mínim
Característiques
Planificació d’activitats al voltant dels Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix
Comissió escena de l’ODA
Composició
-Diputació de Barcelona (Oficina de Difusió Artística)
-Principals programadors dels equipaments escènics i musicals de la província de
Barcelona
-Ajuntaments de la província de Barcelona
-Empreses culturals
Periodicitat: 4 vegades a l’any
Característiques
Planificació, valoració i avaluació de les propostes de programació de Teatre, Música i
Dansa que han de conformar les gires de promoció amb el suport econòmic de la
Diputació.

Projecte d’indicadors culturals municipals de la generalitat(PICEM)
Composició
-Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya
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-Ajuntaments de més de 10.000 habitants
Periodicitat: 1 vegada a l’any com a mínim
Característiques
Elaboració d’indicadors culturals municipals que permetin fer comparacions entre
municipis de les mateixes característiques.
Xarxa de Cultura i Proximitat:
Composició
-Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis de Qualitat
-25 Ajuntaments de la província de Barcelona
Periodicitat: segons programació de l’activitat, 1 vegada a l’any com a mínim
Característiques:
Suport a les polítiques locals de desenvolupament cultural en matèria de Cultura
proximitat.

4. Òrgans de coordinació interna:
Comitè de Qualitat de Platja2:
Composició:
Equip de responsables de platja. Composició:
El Director del Servei de platja actua com a coordinador del Comitè amb funcions
delegades del Comitè de Qualitat
-Responsable del Servei Q Platja
-Responsable de Qualitat
-Responsable operatiu de platja
-Cap de Secció de la Policia Local
-Responsable de Salut i Consum
-Responsable de la Unitat de Turisme
-Responsable de la Qualitat Urbana
-Cap de la U. I. de la Inspecció Municipal
-Cap de la U. I. de Denúncies.
2

Les seves funcions i característiques estan detallades en els documents de Qualitat relatius a la Gestió
de platja i en la descripció d’Òrgans col·legiats de gestió del document d’organització de Serveis
Territorials
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-Tècnic/a d’Espai públic i Serveis
-UI de Cultura, Festes i Joventut
-Cap del Gabinet d’Alcaldia
-Cap de la U. I. d’Imatge
Característiques:
Òrgan facilitador per a promoure un turisme de qualitat implicant a tota la Corporació
municipal, la ciutadania, proveïdors de serveis i agents públics i privats que hi actuen.
Amb la missió de fer de la platja, els seus serveis i equipaments un model de qualitat
sostenible amb l’entorn, un espai saludable d’ús i gaudiment familiar i personal.

Reunions de coordinació interna:
-Reunions setmanals amb els regidors
-Reunions setmanals amb el suport administratiu
-Reunions Setmanals amb la direcció de la Biblioteca i UI de l’Escola de Dansa.
-Reunions setmanals amb els diferents equips tècnics
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Àrea de Polítiques d’Igualtat
Salut i Consum
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1.- Cap de Secció Polítiques d’Igualtat , Salut i Consum.

Estructura organitzativa
Missió
La Secció te una doble missió:
Desenvolupar accions adreçades a eliminar les desigualtats que es donen entre homes
i dones en la vida pública i en la privada, lluitar contra la violència de gènere i prevenir
l'homofòbia i garantir el respecte a la dignitat i la plena igualtat de drets de les
persones homosexuals, bisexuals i transsexuals.
La promoció i la protecció de la salut pública dins de l'àmbit de les competències
municipals, mitjançant la intervenció administrativa individual i col·lectiva així com la
realització d’activitats informatives i formatives que serveixin per incrementar els
coneixements i la sensibilització de la ciutadania envers els hàbits de vida saludables,
que fomentin tant la salut individual com col·lectiva
Visió
Ser una ciutat que protegeix la salut i la igualtat de les persones que l’habiten i la
d’aquelles que la visiten, actuant sobre els elements de promoció, prevenció, protecció
i control necessaris tant en temes relacionats amb els espais com els relatius a
activitats econòmiques i de les relacions socials.
Principals aportacions
Programa de polítiques igualtat.
Promoció i protecció de la salut
Serveis de salvament i socorrisme a la platja.
Oficina Consum
Cementiri municipal
Representant tècnic de l’ajuntament.
Funcions
•
•
•
•

Planificar estratègicament, sobre les necessitats de la ciutadania elaborant línies
d’acció i proposar objectius en l’àmbit de les politiques d’igualtat i de la salut i consum.
Dissenyar, establir els objectius dels diferents serveis
Planificar i avaluar els diferents programes i/o actuacions de la secció, atenent els
processos de treball, avaluant els resultats i implementant les millores necessàries .
Liderar, dirigir a l’equip de caps i tècnics de la secció, creant un clima de diàleg, de
cooperació i de suport.

Abril-2018
Politiques igualtat, Salut i Consum

200

DOCUMENT

Estructura Tècnica i Funcions de
l’Administració Municipal
•

•
•

Codi:

DOC-ORG

Pàgina:

Impulsar i participar en la planificació, el disseny i l’avaluació dels programes i espais
de treball transversals, junt amb els caps de les unitats i els equips tècnic implicats de
la resta de l’ajuntament.
Potenciar i garantir els diferents espais i/o òrgans de participació de la secció amb la
ciutadania i altres àrees/seccions municipals i supramunicipals.
Assegurar la gestió de queixes, suggeriments i denúncies de tota la secció i vetllar per
la transparència en la informació i qualitat en l’atenció a la ciutadania.

Funcions transversals (de direcció)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planificar i programar l’activitat de l’Àrea/Secció que dirigeix
Gestionar el pressupost
Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat que dirigeix
Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats
Respondre a les necessitats de desenvolupament professional dels treballadors de
l’Àrea que dirigeix
Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics, mitjançant l’establiment i
manteniment d’indicadors de gestió
Implantar, millorar i mantenir els procediments de l’Àrea/Secció que dirigeix
Garantir la total seguritat de les persones i les instal·lacions
Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions
Gestionar els recursos materials d’ús comú de la unitat
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Organigrama

RegidorIa de Salut i Consum i
Polítiques d’Igualtat

Cap de Secció de Salut i
Consum i Polítiques
d’Igualtat

UI Salut i Consum

UB de Protecció de
la Salut

(1) Suport Tècnic
Mig Consum
(OMIC)

SuportTècnic Mig
Treballador Social

(1)Suport
Admin.
(1)Suport Admin.

SuportTècnic Mig
Igualtat

(1) Aux. Tècnic
Pla Integral Programa
Mosquit Tigre

(2) Suport Oficials 2a
Operatius cementiri
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Esquema funcional de la Secció:
Polítiques d'Igualtat i Salut i Consum
Salut i Consum

Polítiques d'Igualtat

Protecció de la salut

Gestió del consum

Polítiques d'Igualtat

Gestió de la seguretat i
higiene dels aliments i
espais de consum
Gestió de la sanitat
ambiental

Educació i sensibilització a la
ciutadania

Centre d'informació i recursos per a dones,
informació diversitat sexual

Assessorament, assistència i
informació tècnica i jurídica en
matèria de consum
Gestió de la mediació (junta
arbitral)

Programa integració intercultural per a dones

Actuacions en l'àmbit
d'animals domèstics de
companyia
Actuacions en l'àmbit de
la zoonosis i dels seus
vectors
Gestió de denuncies i
control del compliment
de les OM
Activitats esportives
Natació
Activitats a l'aire lliure
Excursions

Servei Jurídic i Psicològic a les dones

Punt de Trobada
Gestió del cementiri
Organització i manteniment
dels espais i instal·lacions

Observatori de violència de gènere

Organització i realització de
qualsevol acte funerari
Policia sanitària mortuòria

Pla Municipal entre dones i homes, i altres
programes

Gestió del salvament i
socorrisme a la platja
Planificació i gestió del
salvament i socorrisme a la
platja

Promoció per a la salut
Educació sanitària
Campanyes i programes
de promoció de la salut
Campanyes i programes
de prevenció de
malalties
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Identificació de l’Àrea en el procés general
Processos en que participa i principals aportacions
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Modelo de Gestión y
Dirección

Definición y despliegue del proyecto
estratégico

Gestión de la
Innovación y de la
Calidad

Organización y
sistemas de gestión

Participación
Ciudadana

Comunicación
Externa

Relaciones
institucionales

Procesos de Servicios Personales

OAC

Procesos de Servicios Socioeconómicos

(Oficina de Atención
Ciudadana)

Procesos de Servicios Territoriales

(Oficina de Atención
Ciudadana)

OAC

ÁMBITO SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

Procesos de Servicios Económico Administrativos

Procesos de Gestión de Recursos
Humanos

Procesos de gestión de
Recursos Económicos

Procesos de Infraestructura y apoyo

Servicios
económicos

Logística interna

Logística del
servicio

Desarrollo de
personas

Puestos de trabajo

Inspección

SS de información

Condiciones
salariales

Seguridad y salud

Sistema de
Información
Geográfica

SS Jurídicos

Contabilidad
Contratación
Compras y
Patrimonio

Resultados
Resultadosen
enla
laCiudadanía
Ciudadanía

Elaboración normativa

CONFIANZA Y CREDIBILIDAD

Necesidades,
Necesidades,expectativas
expectativasyyobligaciones
obligacionesde
dela
la
Ciudadanía
Ciudadanía

ÁMBITO ESTRATÉGICO
PROCESO DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

ÁMBITO INFRAESTRUCTURA Y APOYO
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Descripció de les Unitats organitzatives:
Àmbit de Polítiques Igualtat.
Missió de Polítiques d’Igualtat:
•
•
•

•
•
•
•
•

Promoure la participació de les dones en la vida pública i social i l'accés a llocs
de presa de decisions.
Lluitar contra la violència de gènere.
Facilitar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de la ciutadania i
promoure un repartiment equilibrat de l'ús del temps i de les tasques de la cura
de les filles i fills i de la llar.
Afavorir la coeducació i fomentar la producció cultural de les dones.
Fer visible les desigualtats de gènere en tots els àmbits i contribuir a eliminarles.
Promoure la salut de les dones en totes les seves etapes vitals, tenint en
compte la perspectiva de gènere
Prevenir l'homofòbia i garantir el respecte a la dignitat i la plena igualtat de
drets de les persones homosexuals, bisexuals i transsexuals.
Fomentar la creació de grups d'homes per la igualtat.

Principals aportacions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre d’informació i recursos per a les dones.
Punt d’Informació per a les dones
Espai d’informació per a la diversitat sexual
Secretaria del Consell Municipal de les Dones
Secretaria de la Comissió del circuit d’actuació contra la violència de gènere
Centre de documentació i biblioteca
Punt de trobada.
Pla municipal d’igualtat d’oportunitats
Pla municipal per a la convivència intercultural.
Programa de dones en xarxa.
Programa per a immigrants amb Creu Roja.
Programa d’integració intercultural per a dones.
Jornades: dia internacional de les dones, de l’orgull gai, contra la violència de
gènere, i per a la salut de les dones.
Actes de sensibilització sobre els drets de les dones.
Serveis d’atenció i suport psicològic per a dones i infants.
Servei d’assessoria jurídica.
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Tallers i cursos dirigits a deferents col·lectius : àrees municipals, dones, joves,
adults.
Concursos i exposicions.
Festivals de cinema.
Edició de publicacions.
Manual de recomanacions per a les dones.
Manual del circuit d’actuació contra la violència de gènere en l’entorn familiar.
Observatori de la violència de gènere.
Observatori de les dones en els mitjans de comunicació.

Unitat Intermèdia de Salut i Consum
Missió
Ens ocupem de la protecció i promoció de la salut pública de la ciutat, la informació i
gestió de les reclamacions en matèria de consum que afecta a la ciutadania i als
sectors comercials del municipi, i a l’organització i coordinació dels serveis de
salvament i socorrisme a la platja i la gestió del cementiri municipal.
Aportacions:
Protecció de la salut:
- Seguretat i higiene dels aliments i espais de consum.
- Sanitat ambiental.
- Control dels d’animals domèstics i de companyia.
- Actuacions en l’àmbit de les zoonosis i dels seus vectors.
- Informació ciutadana
- Gestió de queixes i denúncies sanitàries i control de compliment de les OM.
Promoció per la salut:
- Revisions bucodentals i col·lutoris de fluor de la població escolar.
- Campanyes informatives dirigides a promoure els hàbits saludables i educació
sanitària.
- Programes d’activitats dirigides a afavorir els hàbits saludables.
- Vacunacions escolars, gent gran
- Oferta de serveis sanitaris complementaris de salut.
- Gestió de queixes i suggeriments .
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Gestió del salvament i socorrisme a la platja:
-

Oferir a les persones que acudeixin a la platja de Castelldefels un Servei de
Vigilància, Salvament i Socorrisme professional i proper, que disposa de les
infraestructures i equipaments necessaris per a prestar un Servei de qualitat.

Gestió del Cementiri:
- Manteniment dels espais.
- Drets funeraris, altes, baixes i renovacions
- Realització de qualsevol acte funerari.
- Policia sanitària mortuòria.
- Gestió de queixes i suggeriments .
Gestió del Consum:
- Educació i sensibilització de la ciutadania.
- Informació, assessorament i orientació als consumidors/es i usuaris/es sobre quins
són els seus drets i deures en la compra de béns i en la utilització de serveis
- Tramitació de les queixes, les reclamacions i les denúncies sobre temes de consum.
- Gestió de la mediació (Junta Arbitral de Consum).
- Gestió de queixes i suggeriments .
Funcions
Promoció de la salut:
- Dissenyar i realitzar campanyes i programes per a la promoció de la salut
- Assegurar el resultat dels programes de promoció de la salut.
- Realitzar campanyes informatives dirigides a promoure l’educació sanitària i els
hàbits saludables.
- Coordinació i col·laboració amb CASAP
Gestió del Consum:
- Dissenyar i realitzar les campanyes d’educació i sensibilització per a la ciutadania.
- Realitzar campanyes i informació individualitzada sobre temes relatius al consum.
- Donar assessoria tècnica i jurídica especialitzada a ciutadans en matèria de
consum.
- Gestionar la mediació municipal i/o canalització de queixes en la mediació a la
Junta Arbitral de Consum.
Cementiri:
- Assegurar l’ús de les construccions funeràries i el manteniment del cementeri.
- Gestionar l’atorgament dels drets funeraris, altes, baixes i renovacions.
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Autoritzar inhumacions, exhumacions, trasllats de restes o cadàvers i la recepció de
restes o de cendres.
Controlar i gestionar el correcte compliment de la policia sanitària i mortuòria

Protecció de la salut:
Assegurar l’assoliment d’objectius i reportar informació sobre els resultats de l’àmbit
funcional, que es desenvolupen a traves de la Unitat bàsica de la protecció de la salut.

Unitat Bàsica de Protecció de la Salut
Missió
- Seguretat i higiene dels aliments i espais de consum.
- Sanitat ambiental.
- Control dels d’animals domèstics i de companyia.
- Actuacions en l’àmbit de les zoonosis i dels seus vectors.
- Informació ciutadana
- Gestió de queixes i denúncies sanitàries i control de compliment de les Ordenances
Municipals.
Funcions
- Gestionar i controlar els serveis de control de plagues, zoonosi, desinfestació i
desratització.
- Emetre els informes tècnics sanitaris sobre serveis i projectes a desenvolupar en la
localitat quan per raó d’especialitat tècnica així es sol·liciti.
- Ordenar inspeccions i realitzar aquelles inspeccions tècniques que requereixin
coneixements de la seva especialitat.
- Gestionar les denúncies i realitzar el control dels compliments de les OM.
- Gestionar i controlar els programes i projectes de protecció de la salut.
- Controlar els contractes i convenis establerts amb empreses i unitats externes per
a la prestació dels serveis.

Òrgans i mecanismes de coordinació
Consell Municipal de Benestar Social i Salut
Composició:
-Regidors de Serveis Socials i de Salut, Cap de Secció Serveis Socials i Dependència, Cap
de Secció de Politiques igualtat Salut i Consum, entitats socials i veïnals.
Periodicitat:
Semestral
Característiques:
És informativa i de recollida de demandes de les entitats
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Consell Comarcal del Baix Llobregat
Coordinació d’actuacions amb els membres del Consell
Programes i òrgans transversals:

Comitè Gestor de Platja1
Ponència Tècnica d’Activitats
Composició:
-De Serveis Territorials: Llicències d’activitats i Via Pública
-Inspecció
-Protecció de la Salut
Periodicitat:
Mensual.
Característiques:
Òrgan per a l’intercanvi d’informació i per a l’anàlisi de les sol·licituds de llicències
d’activitat

Comissió del Programa d’Educació per la Salut
Composició:
-Serveis Socials
-Educació
-Joventut
-Protecció de la Salut
Periodicitat:
Mensual
Característiques:
Òrgan per a promoure i coordinar actuacions relatives a l’educació per a la salut

1

Les seva composició, funcions i característiques estan detallades en els documents de Qualitat
relatives a la Gestió de platja i en la descripció d’Òrgans col·legiats de gestió del document
d’organització de Serveis Territorials
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Programa de Promoció de la Salut Infantil
Juntament amb la Secció d’esports i personal assistencial d’atenció primària. Comitè
d’experts locals per al desenvolupament de programa THAO.

Consell Municipal de les Dones
Composició:
Entitats socials (Grup de Dones de Castelldefels, Associació Rafael Casanova, Fibrofels,
Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer, Associació Gent Gran de Castelldefels,
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Castelldefels, Grup TECA, Coordinadora
d’AMPA, PARANENS, Associació AMIC, Creu Roja, Grup ARREU, Dones empresàries,
Càritas Parroquial,)
Serveis: Secció de Comunicació i Imatge, Policia Local, Promoció Econòmica, Àrees de
Salut)
Altres serveis o entitats que puntualment poden participar
Periodicitat: Bimestral.
Característiques:
Aquest Consell Municipal és consultiu i es reuneix bimensualment per a tractar les
qüestions adreçades a potenciar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en els
àmbits polític, econòmic, social i cultural i que tinguin relació directa o indirecta amb la
millora de la situació i la qualitat de vida de la ciutadania de Castelldefels, fa propostes
i col·labora en l’organització de les jornades que es realitzen des de la regidoria.

Consell de les Dones del Baix Llobregat
Composició:
El Consell de les Dones del Baix Llobregat està representat per tots els municipis del
Baix Llobregat i té la seva representació en funció dels habitants del municipi. Formen
part les representants polítiques de cadascun dels municipis, les delegades que són
escollides democràticament pels consells municipals de les dones i/o entre les entitats
socials del municipi. També formen part d’aquest Consell: El Consell Comarcal del Baix
Llobregat, la Diputació de Barcelona, l’Institut Català de les Dones, els partits polítics,
entitats i associacions de dones d’àmbit comarcal, els sindicats i les associacions
empresarials
Periodicitat:
La periodicitat varia en funció de les característiques de la reunió:
- L’Assemblea: Al menys una a l’any
- La Junta Permanent: bimestrals
- Les Comissions de treball: mensual (en aquestes comissions participen, també,
personal tècnic dels ajuntaments i d’altres)
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Característiques:
Promoure la realització de les activitats necessàries per tal de sensibilitzar la societat
respecte a la situació de les dones; promoure l'associacionisme al grup-població
esmentat i la participació de la comunitat, així com donar a conèixer a aquesta
comunitat els recursos i drets que els assisteixen
- Promoure accions de solidaritat per al benestar de les dones, en el marc de la
necessària convivència ciutadana.
- Coordinar les actuacions realitzades en temes de gènere a la comarca.
- Designar grups de treball per a l’estudi i l’anàlisi de temes concrets referents a
l’àmbit dones, a proposta de la Junta Permanent., etc.

Pla Municipal d’Igualtat
Composició:
- Està formada per sis comissions de treball: Organització municipal, territori, població,
educació, usos del temps i salut
- D’aquestes comissions participen diferents àrees municipals en funció de l’eix de
treball i la seva implicació
Periodicitat:
Cadascuna de les comissions es reunirà tres vegades a l’any (total 18 reunions) i
paral·lelament les àrees mantindran reunions individuals amb l’Àrea de Polítiques
d’Igualtat.
Característiques:
- Espai de trobada per a portar a terme els acords de temporalització,
desenvolupament, execució i avaluació del Pla Municipal d’Igualtat aprovat pel Ple
Municipal i que afecta al conjunt de les àrees i serveis municipals de l’Ajuntament.
- El Pla ha d’estar executat per l’any 2010. Des de Polítiques d’Igualtat es fa el
seguiment i es dóna suport i recursos per al desenvolupament.
Comissió de Seguiment del Circuit d’Actuació contra la violència de gènere
Composició:
- Serveis sanitaris (atenció primària, salut mental -d’adults i infantil-juvenil-,
estimulació precoç).
- Serveis educatius (Consell municipal d’educació, Centre de Formació d’Adults, Escola
infantil, ).
- Serveis policials (local i Mossos d’Esquadra)
- Servei d’Ocupació de la Generalitat
- Sindicats (UGT i CC.OO.)
- Entitats: Coordinadora AMPAs, Creu Roja, Gent gran, Grup de dones, Federació
d’AA.VV., Familiars d’Alzheimer, altres,..
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- Àrees municipals (Polítiques d’Igualtat, Educació, Serveis socials, Secció de
Comunicació, Secció d’Esports )
Periodicitat: Trimestral.
Característiques:
Aquesta comissió treballa la millora, el funcionament i l’eficiència del circuit d’actuació
identificant situacions de dificultats i/o millora en la intervenció i coordinació. També
es fan propostes per tal de prevenir la violència de gènere i els maltractaments en
l’entorn familiar per sensibilitzar la població en aquesta problemàtica.

Pla d’Igualtat: Comissió de Població
Composició:
Caps i tècnics de Polítiques d’Igualtat, Comunicació i Imatge, Educació, Salut, Pau i
Solidaritat i Serveis Socials
Periodicitat:
Cada 4 mesos
Característiques:
Prevenció i atenció a les situacions de violència, exclusió social i feminització de la
pobresa.

Pla d’Emergència: Comitè Municipal d’Emergència
Composició:
Caps de Protecció Civil, Via Pública, Policia Local, Sanitat i Serveis Socials.
Periodicitat:
Puntuals
Característiques:
Situacions d’emergència
Programes i òrgans de coordinació interinstitucional:
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Programa Salut i Escola
Composició:
Amb els Serveis Assistencials de l’I.C.S. CASAP, SS socials, Educació i Serveis Educatius
Integrats.
Periodicitat:
Trimestral
Característiques:
Programa d’actuacions relatives a l’educació secundaria.

Consell de Salut i Serveis Socials
Composició:
Amb els Serveis Assistencials de l’I.C.S.
Periodicitat:
Anual
Característiques:
Programa d’actuacions relatives a l’educació per a la salut en la escola.

Xarxa Local de Consum
En els nivells de Diputació i Generalitat amb els municipis adherits a la xarxa. Serveixen
per a:
Cohesionar, dinamitzar i coordinar les polítiques, programes i iniciatives en matèria de
consum.

Comissió Tècnica de la franja litoral
Diputació amb municipis de la costa de la província. Periodicitat trimestral . Fòrum de
discussió i informació per a la gestió de les platges.

Abril-2018
Politiques igualtat, Salut i Consum

213

DOCUMENT

Codi:

Estructura Tècnica i Funcions de
l’Administració Municipal

DOC-ORG

Pàgina:

Òrgans de coordinació interna:
-Reunions de coordinació intern

Procediments normalitzats de la Unitat de Salut i Consum
Unitat

Procediment
Promoció Salut

Promoció
Salut

Vacunació escolar anti-hepatitis A+B (P)

Normes i
Responsable del seu
instruccions
manteniment
que el
desenvolupen

Vacunació escolar contra la varicel·la (P)
Control del material per a les fluoritzacions
a les escoles (P)
Per la realització de col·lutoris de fluor a
les escoles (P)
Protecció Salut
Protecció
Salut

Cens municipal d’animals de companyia
(P)

Normes i
Responsable del seu
instruccions
manteniment
que el
desenvolupen

Denúncies per incompliment de
l’Ordenança de tinença d’animals
domèstics interposades per particulars (P)
Llicència per a la tinença i/o conducció de
gossos potencialment perillosos (P)
Entrega d’animals domèstics trobats a la
via pública, als seus propietaris (P)
Àrees de jocs infantils-Control de salubritat
de sorreres (P)
Control de llicències d’activitats (P)
Inspeccions per denúncies sobre tinença
d’animals (P)
Vigilància i control de botigues de venda
d’animals i mascotes (P)

Cementiri Inhumació en nínxols/columbaris de
propietat/lloguer (P)
Funcionament del programa de gestió del
cementiri municipal (AS400)(I)
Inhumacions per beneficència (P)
Renovació dels lloguers de nínxols 7
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columbaris (P)
Exhumació de nínxols per traslladar-los a
fosa comuna (P)

Consum

(Pendents en fase adaptació a nova
normativa)
Platja
Salvament i Socorrisme platja
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Comerç i Turisme
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Estructura organitzativa de la Unitat Intermèdia
de Comerç i Turisme

Comerç
Missió
Treballar per al desenvolupament local des de la proximitat, la diversificació dels
productes i l’extensió en el territori, amb l’objectiu de millorar les condicions
socioeconòmiques dels nostres conciutadans i dels comerços mitjançant la realització
d’activitats i serveis orientats a fomentar la dinamització comercial i les competències
tècniques de les persones que treballen i dirigeixen empreses comercials per tal de
millorar la competitivitat del comerç local.
Visió
Constituir un interlocutor vàlid amb els ciutadans, entitats i associacions que
conformen la xarxa econòmica i social del entorn municipal i comarcal per posar a la
disposició de tota la ciutadania de Castelldefels les eines necessàries per al
desenvolupament econòmic, i constituir una organització aglutinadora de la
informació socioeconòmica en l'àmbit del teixit productiu de la ciutat.
Aportacions:
-

-

Impuls i seguiment de les actuacions del Programa d’Orientació d’Equipaments
Comercials.
Programa d’accions de dinamització comercial: jornades, conferències, fira de
comerç, oci i turisme, fira de Nadal, campanya d’il·luminació nadalenca.
Campanya de benvinguda a les noves empreses i comerços.
Campanya d’il·luminació nadalenca en carrers comercials de la ciutat
Detectar les necessitats del comerç local per tal de definir programes de suport
a la millora de la seva competitivitat, garantint l’establiment de canals oberts
de comunicació amb el teixit econòmic de la ciutat.
Fomentar l’ús de les TIC entre el comerç local
Fomentar la professionalització i les competències gerencials entre les
persones responsables de comerços.
Fomentar l’associacionisme i la creació de xarxes empresarials entre els
comerços de la ciutat.
Fomentar entre els diferents àmbits i unitats municipals la visió comercial en
temes relacionats amb l’ús de la via pública, els transports, els mobiliari i el
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paisatge urbà, com a pas imprescindible per a la gestió d’espais públics de la
ciutat com a Eixos
Comercials urbans a cel obert.
Realitzar estudis i seguiment de l’evolució del comerç a la nostra ciutat.

Turisme
Missió
Fomentar la projecció externa de Castelldefels, en el context nacional i internacional,
impulsant i afavorint la generació d’un Turisme i uns serveis de qualitat que acostin als
visitants durant tot l’any, tant d’oci, de gastronomia, de negoci i de salut i convertint el
turisme en una font de recursos per a la població a traves de l’impuls d’un comerç,
empreses i serveis de qualitat amb respecte al medi natural.
Promoure, coordinar i donar suport a les accions de foment del turisme amb les
diferents àrees de l’ajuntament (festes, educació, cultura, ocupació, etc) i amb els
agents privats i públics de la ciutat per tal de contribuir al seu dinamisme i al seu
desenvolupament socioeconòmic amb la fita d’aconseguir ocupació de qualitat
Visió
Fer de Castelldefels un espai acollidor, amb atractius naturals i serveis de qualitat que
acostin al visitant, amb una ciutadania acollidora i oberta, que respecta i preserva la
riquesa natural i les posa a disposició d’un turisme que busca naturalesa, oci, salut o el
seu punt de trobada pels negocis.
Treballar plegats –públic i privats– per a contribuir a millorar la qualitat de vida de la
població, incrementant la prosperitat econòmica i el sentiment de benestar, oferint
experiències turístiques i de lleure gratificants als visitants.
Aportacions:
-

-

Assessorar i difondre l'oferta turística de la ciutat (activitats culturals i de lleure,
allotjament, restauració...) i de la resta de la comarca del Baix Llobregat a través de
diferents canals d'informació com són: la pàgina web de turisme, les xarxes socials i
les oficines d'informació turístiques de Castelldefels.
Organitzar activitats d'atractiu turístic
Visites guiades al Castell i rutes turístiques
Elaboració, edició i difusió de materials turístics.
Impuls a l’associacionisme comercial–empresarial i de serveis orientats al turisme.
Assistència a fires i congressos nacionals i internacionals.
Avaluar l’impacte del desenvolupament urbanístic i de negoci per al sector turístic
del municipi.
Elaborar i avaluar indicadors de qualitat turística municipal.
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Gestió de subvencions per fomentar l’activitat turístiques a Castelldefels
Animació d’actors públics i privats que intervenen al turisme, signant convenis.
Plans de màrqueting i comunicació institucional en Turisme
Estudis turístics propis i complementaris .

Identificació de l’activitat en el procés general
Processos en els que participa i principals aportacions

PROCESOS ESTRATÉGICOS
Modelo de Gestión y
Dirección

Definición y despliegue del proyecto
estratégico

Gestión de la
Innovación y de la
Calidad

Organización y
sistemas de gestión

Comunicación
Externa

Relaciones
institucionales

Procesos de Servicios Personales

OAC

Procesos de Servicios Socioeconómicos

(Oficina de Atención
Ciudadana)

Procesos de Servicios Territoriales

(Oficina de Atención
Ciudadana)

OAC

ÁMBITO SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

Procesos de Servicios Económico Administrativos

Procesos de Gestión de Recursos
Humanos

Procesos de gestión de
Recursos Económicos

Procesos de Infraestructura y apoyo

Servicios
económicos

Logística interna

Logística del
servicio

Desarrollo de
personas

Puestos de trabajo

Inspección

SS de información

Condiciones
salariales

Seguridad y salud

Sistema de
Información
Geográfica

SS Jurídicos

Contabilidad
Contratación
Compras y
Patrimonio

Resultados
Resultadosen
enla
laCiudadanía
Ciudadanía

Elaboración normativa
Participación
Ciudadana

CONFIANZA Y CREDIBILIDAD

Necesidades,
Necesidades,expectativas
expectativasyyobligaciones
obligacionesde
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Estructura Funcional
Comerç i Turisme
Detecció de necessitats i elaboració de plans estratègics i
programes de desenvolupament comercial i turístic .
Estudis i seguiment de
Elaboració, edició i difusió de
l'evolució del comerç i
materials turístics
turisme.
Foment de l'ús de les TIC, turisme i comerç intel·ligent i de
qualitat.
Planificació i organització Assessorar i difondre l'oferta turística
d'activitats de
de la ciutat (activitats culturals i de
dinamització comercial
lleure, allotjament, restauració...) i
de la resta de la comarca del Baix
Llobregat a través de diferents canals
d'informació com són: la pàgina web
de turisme, les xarxes socials i les
oficines d'informació turístiques de
Castelldefels.
Execució d'activitats de formació, difusió, cohesió per fomentar
la riquesa en el municipi.
Realització de Fires comercials i assistència a congressos i fires
nacionals i internacionals
Planificació i organització d'activitats de màrqueting, difusió,
transparència.
Foment de l'associacionisme i la participació amb els agents
socials.

Organigrama
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CAP DE SECCIÓ DE TURISME I COMERÇ
Funcions específiques:
-

-

Participar en la definició del futur turístic i comercial del municipi.
Fomentar les polítiques municipals estratègiques del turisme i del comerç.
Promoure l’impuls de l’associacionisme comercial–empresarial i de l’àmbit del
turisme, efectuant la dinamització d’actors públics i privats que intervenen al
turisme i al comerç.
Vetllar per la representació municipal en fires i congressos nacionals i
internacionals.
Avaluar l’impacte del desenvolupament urbanístic i de negoci per al sector turístic i
comercial del municipi.
Elaborar i avaluar indicadors de qualitat turística i comercial municipal per afavorir
la millora continua. Realització d’estudis turístics propis i complementaris
Efectuar la gestió de subvencions pròpies i d’altres institucions.
Assegurar una eficient i correcta gestió de les Oficines d’Informació Turística i
Comerç.
Efectuar una correcta planificació, organització i execució dels actes i
esdeveniments a la ciutat de l’àmbit de comerç i turisme.
Participar en la definició de la imatge i la comunicació institucional pel que fa al
Turisme i comerç de la ciutat.
Elaborar i difondre de materials turístics.

Funcions Transversals:
-

-

-

-

Planificar i programar l’activitat de la Secció i avaluar resultats
Gestionar el pressupost
Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat que dirigeix.
Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i
la delegació de responsabilitats. Facilitar l’acolliment del personal de nova
incorporació.
Impulsar, coordinar i recolzar plans de formació, processos de transformació i
sistemes de direcció amb la finalitat d’afavorir el desenvolupament del personal i
promoure un bon clima laboral.
Liderar i assegurar la implantació i manteniment dels sistemes de gestió de
qualitat.
Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics de la Unitat
Organitzativa que dirigeix, mitjançant l’establiment i manteniment d’indicadors de
gestió.
Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que
dirigeix.
Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal.lacions
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Assenyalar els objectius, les directrius i avaluar els resultats i competències de tot
el personal adscrit a la Secció.
Vetllar pel compliment de la normativa relativa a la protecció de dades per
assegurar un ús legal i confidencial de les dades que es gestionen a l’àrea i secció.
Executar total o parcialment processos o projectes tècnics i administratius de
l’àmbit competencial. L’àmbit competencial i profunditat de les tasques està en
funció de l’estructura de l’Àrea, projectes i objectius establerts per l’àrea.
Resoldre sobre els processos del que és propietari i efectuar propostes de resolució
o implantació.
Facilitar la transversalitat de gestió i la integració de sistemes de treball i objectius.

Participació en Òrgans de Coordinació i Programes Transversals
1. Programes i òrgans transversals1
COMISSIÓ TÈCNICA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE LA CIUTAT
COMISSIÓ TÈCNICA DE L’ÒRGAN GESTOR DE PLATGES

CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE FESTES.
PLA DE BARRIS
PACTE PER L’OCUPACIÓ.

1

Enumeració de forma il·lustrativa.
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Esports
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Estructura organitzativa
Secció Esports
Missió
El Servei Municipal d'Esports té com a missió promoure i facilitar l'accés a la pràctica esportiva
de tots els ciutadans tot fent que l’esport a Castelldefels sigui un dels elements protagonistes
del desenvolupament i de la projecció de la ciutat.
Visió
Fomentar l’esport entre la ciutadania de Castelldefels com un valor cultural i educatiu que
contribueix al benestar i millora de la salut de les persones. També un aprofitament de l’entorn
natural de platja i muntanya privilegiat, per la qual cosa ens volem destacar com a ciutat de
l’esport oberta a la col·laboració de la iniciativa privada i les xarxes ciutadanes.
Aportacions
- Promoure, construir, gestionar i administrar tota mena d’instal·lacions esportives, així
com conservar i mantenir espais i equipaments esportius de propietat municipal.
Facilitar a tothom, però principalment a la població de Castelldefels, la utilització
preferent de les instal·lacions esportives municipals amb finalitat formativa i d’esbarjo.
- Activitats i esdeveniments esportius propis i/o amb col·laboració de les entitats
privades, esportives i amb els centres educatius.
- Organitzar tota mena d’activitats esportives i d’esbarjo a les instal·lacions adscrites.
- Programes de promoció esportiva, promoure l’esport i el desenvolupament de
l’educació física de la població així com les pràctiques esportives i recreatives de
caràcter aficionat.
- Gestionar la possible utilització d’altres instal·lacions esportives públiques o privades
per al compliment de les seves funcions.
- Atorgar subvencions, de conformitat amb les Ordenances.
- Programes tranversals.
Funcions
- Afavorir l’accés a la pràctica esportiva de la ciutadania impulsant programes de
promoció esportiva dirigits a les diferents vessants; oci i salut, educatiu i de
competitiu.
- Potenciar i actuar com a element facilitador per als clubs esportius de la ciutat.
- Dotar la ciutat d’equipaments esportius públics, i col·laborar amb institucions privades
i altres administracions públiques per consolidar una xarxa d’instal·lacions locals de
qualitat.
- Gestionar i mantenir els equipaments esportius municipals d’una forma eficient.
- Esdevenir una ciutat organitzadora d’esdeveniments esportius de caràcter puntual i
estable.
- Potenciar la relació turisme i esport per tal d’incentivar l’economia local.
- Fer dels espais naturals i públics de la ciutat, espais de foment de l’esport.
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Organigrama

Esquema funcional
Àrea d’esports

Unitat de administració
Gestió abonaments instal·lació
esportiva, liquidacions, cànons,
disconformitats ciutadanes
Difusió de l’oferta anual activitats
fisicoesportives
Establir convenis de col·laboració amb
entitats esportives

Àmbit de manteniment d’instal·lacions
Efectuar el manteniment i les tasques
preventives de les instal·lacions
municipals esportives
Garantir una bona qualitat de l’aigua a
les piscines d’acord amb els paràmetres
establerts per la normativa vigent.
Efectuar les tasques de muntatge i
suport per a la realització dels
esdeveniments esportius

Unitat tècnic-esportiva
Organització de cadascun dels
esdeveniments del calendari
Suport i foment de les activitats
esportives
Gestió agenda esdeveniments
Gestió dels espais amb les entitats

Gestió i renovació acreditació DTE
Tramitació i coordinació subvencions
Compres i contractació
Licitacions, adjudicacions
Informació pressupostària
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Identificació de la Secció en el procés general.
Processos en els que participa i principals aportacions

PROCESOS ESTRATÉGICOS
Modelo de Gestión y
Dirección

Definición y despliegue del proyecto
estratégico

Gestión de la
Innovación y de la
Calidad

Organización y
sistemas de gestión

Participación
Ciudadana

Comunicación
Externa

Relaciones
institucionales

Procesos de Servicios Personales

OAC

Procesos de Servicios Socioeconómicos

(Oficina de Atención
Ciudadana)

Procesos de Servicios Territoriales

(Oficina de Atención
Ciudadana)

OAC

ÁMBITO SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

Procesos de Servicios Económico Administrativos

Procesos de Gestión de Recursos
Humanos

Procesos de gestión de
Recursos Económicos

Procesos de Infraestructura y apoyo

Servicios
económicos

Logística interna

Logística del
servicio

Desarrollo de
personas

Puestos de trabajo

Inspección

SS de información

Condiciones
salariales

Seguridad y salud

Sistema de
Información
Geográfica

SS Jurídicos

Contabilidad
Contratación
Compras y
Patrimonio

Resultados
Resultadosen
enla
laCiudadanía
Ciudadanía

Elaboración normativa

CONFIANZA Y CREDIBILIDAD

Necesidades,
Necesidades,expectativas
expectativasyyobligaciones
obligacionesde
dela
la
Ciudadanía
Ciudadanía

ÁMBITO ESTRATÉGICO
PROCESO DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

ÁMBITO INFRAESTRUCTURA Y APOYO

Procés

Aportació
Establir objectius a curt, mig i llarg termini.
Elaborar el pla d’actuació anual d’acord amb els plans estratègics i/o PAM.
Establir el pressupost i executar-lo d’acord amb les limitacions de despesa

Estratègic

Servei ciutadania

Infraestructures i
recolzament

Definir les politiques de comunicació, difusió i transparència a la
ciutadania
Definir els processos de redempció de comptes
Assegurar el compliment de la normativa vigents en tots els àmbits
d’actuació de personal, contractació, pressupostaria i seguretat en les
activitats esportives programades.
Realitzar els programes d’activitats estables, puntuals i esdeveniments
Facilitar l’accés a les instal·lacions i a les activitats esportives a la ciutadania
Disposar de la carta de serveis a la ciutadania vigent i actualitzada
Assegurar el manteniment i bon ús de les instal·lacions esportives i espais
d’esport a la ciutadania.
Disposar de processos eficients d’atenció a la ciutadania.
Assegurar l’exactitud comptable i pressupostaria de cada exercici
Disposar de l’organigrama i de la resta d’instruments de gestió de personal
d’acord amb la normativa i acords i condicions de treball.
Facilitar l’accés a la informació i la tramitació personalment i electrònica.
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CAP DE SECCIÓ D’ESPORTS
Missió:
Assegurar que es promou i facilita l'accés a la pràctica esportiva a tots els ciutadans de
Castelldefels fent l’esport sigui un dels elements protagonistes del desenvolupament i de la
projecció de la ciutat, amb una gestió eficient, transparent i participativa.

Funcions Generals:
- Planificar i programar l’activitat de la Secció
- Estableix les directrius i elabora el pressupost de la Secció.
- Dirigir, coordinar i proposa les millores de qualitat i innovació organitzativa municipal.
- Integrar l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació i la
delegació de responsabilitats.
- Respondre a les necessitats de desenvolupament professional dels treballadors de la
Unitat Organitzativa que dirigeix.
- Proposa i estableix sistemes d'avaluació de la qualitat en els serveis.
- Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics de la Unitat Organitzativa
que dirigeix, mitjançant l’establiment i manteniment d’indicadors de gestió.
- Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat Organitzativa que dirigeix
- Optimitzar les capacitats de l’equip humà i les instal·lacions
- Assenyalar els objectius, les directrius i avaluar els resultats i competències de tot el
personal de la Secció.
- Vetllar pel compliment de la normativa relativa a la protecció de dades.
Funcions específiques.
- Planificar estratègicament les necessitats de caire esportiu de la Ciutat.
o Elaboració de Plans, projectes i propostes per cobrir les necessitats esportives a
la ciutat.
o Anàlisi de la ciutat pel que fa a la planificació estratègica i execució de
programes i activitats esportives.
o Reunions de treball amb els responsables polítics i/o tècnics municipals i
d’altres agents implicats (consells de participació sectorials, altres institucions,
etc.)
- Planificar, organitzar, gestionar, avaluar i supervisar els diferents serveis esportius
propis.
o Seguiment de la gestió i manteniment dels serveis, els equipaments i el
personal implicat per oferir els diferents serveis.
o Establir i fer el seguiment dels objectius operatius a desenvolupar en els Plans i
Programes.
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o Assegurar l’acompliment dels diferents processos de prestació de serveis, de
suport i de planificació.
- Planificar, organitzar, avaluar i participar dels diferents programes i/o actuacions de
la secció propis i transversals.
o
o
o
o
o
o

Reunions de treball amb l’equip de treball.
Reunions de coordinació amb altres seccions.
Elaboració de propostes de millora.
Elaboració d’indicadors de gestió.
Elaboració de memòries de gestió.
Seguiment i execució dels programes propis i transversals.

- Fomentar la participació en la creació de polítiques públiques d’àmbit esportiu.
o Reunions de preparació amb la regidoria
o Reunions amb la comunitat educativa.
o Reunions i col·laboracions amb les Entitats i Associacions esportives de la
ciutat.
o Col·laboració de la iniciativa privada i les xarxes ciutadanes.
o Elaboració de projectes, plans i programes i assegurar la seva execució.
- Promoure polítiques d’eficiència i estalvi en l’elaboració de la proposta de pressupost
i realitzar el seguiment del mateix.
o Elaboració i seguiment del pressupost.
o Supervisió i seguiment de la despesa dels diferents serveis de l’àrea tenint en
compte les directrius pel que fa a la imputació per Centres de Cost i distribució
per projectes.
o Avaluació de serveis i implementació de les millores en l’eficiència dels serveis.
o Recerca de recursos en institucions i/o empreses alienes (esponsorització).
- Representar l'àmbit de l’esport municipal davant d'altres institucions o particulars,
establint canals de coordinació amb entitats públiques i privades.
Reunions de treball.
Elaboració de Bases
Seguiment de subvencions
Cercar recursos econòmics i/o tècnics d'altres administracions o entitats
privades.
o Vetllar per la correcta gestió i control de les subvencions municipals a les
entitats socials.
o Garantir la correcta justificació a subvencions sol.licitades.
o
o
o
o
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- Assegurar la implantació i consolidació de la qualitat i la innovació tecnològica en la
Unitat, per facilitar i agilitzar el compliment dels seus objectius.
o Anàlisis de la recollida d’indicadors
o Detectar i registrar incidències, no conformitats i fer propostes de
millora
o Detectar i registrar Dc’s i fer propostes de millora
o Assegurar el compliment dels models de Qualitat en les tasques de la
Unitat.
o Assegurar el manteniment d'actualització de la informació al web i a la
intranet municipal.
Cap Unitat Intermèdia Administrativa
Missió
Realitzar el conjunt de tràmits i procediments necessaris per tal que la ciutadania
pugui disposar d’informació i assessorament àgil i de qualitat per gaudir de la pràctica
esportiva a la nostra ciutat, així com els tràmits i processos interns administratius de
l’Àrea.
Aportacions principals
- Registre d’usuaris: altes i baixes.
- Expedients administratius: convenis, subvencions, compres, contractacions, etc..
- Pàgina web.
- Memòries, informes, Indicadors
-Procediments i instruccions
- Noticies d’esdeveniments i actes per publicar
Funcions:

-

Assegurar una correcta execució de les tasques administratives i econòmiques
de la unitat

o Elaboració de la Memòria
o Elaborar informes.
o Tramitar i gestionar expedients de subvencions, convenis, compres,
contractacions, ..
o Elaboració de resolucions, propostes d’acord, certificats.
o Elaborar procediments / instruccions ..
o Gestió del pressupost (control de la despesa, formalització de caixa fixa)
o Gestió de l’arxiu

Abril-2018
Esports

229

DOCUMENT

Estructura Tècnica i Funcions de
l’Administració Municipal

Codi:

DOC-ORG

Pàgina:

-

Planificar, analitzar resultats i aportar solucions a les competències de la
unitat

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Assessorar i resoldre qüestions i dubtes.
Organitzar i repartir feines
Dirigir i coordinar per prioritzar feines
Delegar funcions
Procurar el compliment d'objectius i funcions de la unitat.
Recollir indicadors
Avaluar resultats
Elaborar propostes de millora.
Donar suport en l’organització d’activitats
Verificar, organitzar i distribuir els documents d'entrada diària a tramitar per la
Unitat.

-

Col·laborar amb l’estructura directiva i tècnica de la Secció.

o Realitzar aquelles tasques que dóna suport al cap i als tècnics en l'assoliment
dels objectius fixats
o Presentar propostes de millora.
o Participar activament en les reunions de coordinació de la Secció.
o Donar suport en la gestió del personal (gestió de vacances, permisos,
assumptes personals,... ) sota la supervisió del cap.
-

Vetllar per una correcta atenció i informació ciutadana.

o
o
o
o
o

Web municipal i altres mitjans.
Taulell d’anuncis
Intranet
Publicacions vàries (fulletons, cartells, ...)
Donar resposta a la presentació de queixes, reclamacions i/o suggeriments
presentades pels ciutadans.

-

Liderar la implantació i consolidació de la qualitat i la innovació tecnològica
en la Unitat, per facilitar i agilitzar el compliment dels seus objectius.

o
o
o
o

Revisió i actualització de procediments i formats.
Assegurar el compliment dels models de Qualitat en les tasques de la Unitat.
Detecció i comunicació de No conformitats
Dirigir grups de treball.
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Àmbit de manteniment d’instal·lacions
(sota la responsabilitat de l’Àrea de Serveis Territorials).

Missió
La missió d’aquesta unitat es realitzar les tasques de manteniment preventiu i correctiu dels
equipaments i espais públics municipals on realitzen activitats esportives.
Visió
Vetllar per garantir una bona qualitat als equipaments esportius municipals
Aportacions principals
Plans de millora.
Plans de manteniment de les instal·lacions esportives.
Registres (control legionel·la, anàlisi de l’estat de l’aigua amb un control de la filtració, higiene i
desinfecció de l’aigua de les piscines)
Funcions
-Elaborar i executar anualment un pla de millora de les diferents instal·lacions esportives
municipals.
-Inspecció de les instal·lacions d’acord amb la normativa vigent.
-Control de les empreses subcontractades.
-Muntatges i desmuntatges d’instal·lacions i esdeveniments.
-Gestió i manteniment dels magatzems i els vehicles.
-Assegurar el bon estat de la maquinaria i material per realitzar les funcions del lloc.
-Redacció d’informes, projectes, memòries, indicadors i calendari d’actuacions.
- Garantir una bona qualitat de l’aigua de les piscines d’acord amb els paràmetres establerts
per la normativa vigent.
-Manteniment preventiu i correctiu i/o elaboració dels plans de manteniment de les
instal·lacions esportives.

Unitat esportiva
Missió
Efectuar la planificació i programació esportiva facilitant l'accés a la pràctica esportiva de tots
els ciutadans de Castelldefels, a través d’activitats pròpies o donant col·laboració a particulars,
entitats, associacions o entitats públiques i/o privades.
Aportacions principals
Programa d’activitats
Programa d’activitats escolars
Carta de Serveis
Convenis
Calendari activitats a la Platja
Agenda d’activitats
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Publicacions: web, el castell
Taxes i Preus Públics
Funcions
- Efectuar la programació d’activitats esportives estables tenint en compte els requeriments de
la ciutadania.
- Establir relació amb les associacions esportives, clubs i escoles de la ciutat.
- Efectuar la coordinació amb altres municipis, si s’escau, per portar a terme competicions.
- Organitzar campionats esportius.
- Organitzar, coordinar i gestionar l’ocupació dels espais i instal·lacions esportives.
-Supervisió de les instal·lacions per tal d’assegurar que reuneixen les condicions tècniques
adequades.
-Desenvolupar esdeveniments i actes esportius de caràcter singular.
-Definir i donar a conèixer el catàleg de serveis propi i de gestió indirecta.
-Controlar les empreses que presenten el servei indirectament.
-Gestionar part del pressupost i subvencions.
- Organització i coordinació d’escoles esportives
- Impartir activitats físiques i esportives (formació)

Pertinença a òrgans de coordinació , executius
Consell Esportiu del Baix Llobregat

Comissió de Platges.
Comissió Pla Educatiu Entorn.

Relació de Procediments
Procés de prestació de serveis :
Procediment d'atenció i informació a l'usuari.
Procediment d'altes i baixes, inscripció d'usuaris a cursos estables.
Procediment d'altes i baixes d'usuaris.
Procediment atenció de les queixes i suggeriment
Procediment cessió d'espais.
Procediment lloguer d'espais.
Procés de suport :
Procediment de contractació i compres de serveis.
Procediment de preparació d'acords i resolucions.
Procediment de manteniment d’instal·lacions.
Procediment de reparació d'equipaments.
Procediment de cobrament i devolucions abonats.
Procediment atorgament de subvencions a entitats.
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Processos estratègics o de Planificació.
Procediment de disseny d'activitats, noves activitats i innovació.
Procediment de la programació anual.
Procediment de la planificació d'activitats.
Procés de d'obtenció de finançament, pressupostos.
Procediment de control de costos i despeses.
Procediment de mesura i d'avaluació de la qualitat
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Policia Local
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Estructura organitzativa de la Policia Local
Missió
La missió de la Policia Local de Castelldefels és ajudar, protegir i informar als ciutadans
de Castelldefels, de cara a aconseguir el millor clima de benestar possible, ocupant-nos
de la millora de la qualitat de vida a través del desenvolupament de les nostres
competències en matèria de seguretat ciutadana, trànsit, ordenances municipals,
serveis assistencials, educatius etc. La proximitat i el servei a la ciutadania com a mitjà
per implicar-se en el teixit social per al qual es treballa.
Visió
Aconseguir que la ciutadania percebi que viu i conviu en una ciutat caracteritzada per
la seguretat i tranquil·litat dels seus espais, privats i públics; i aconseguir que el visitant
senti que està en una ciutat d’acollida.
Principals aportacions
- Informació i atenció a la ciutadania, presencial, telefònica i també per Internet.
- Prevenció del delicte, les faltes i el compliment de les normes viaries i de
convivència
- Mediació en els conflictes entre particulars per tal de facilitar una resolució positiva
en el conflicte i millorar la convivència ciutadana.
- Vetllar pel compliment de les ordenances municipals i la legislació mediambiental
així com la vigilància del compliment dels reglaments, bans i ordenances municipals
de convivència ciutadana.
- Prevenció de l’absentisme del menor a l’escola
- Prevenció de possibles casos de maltractament familiar, amb una atenció
personalitzada i de protecció a la víctima, especialment en casos de violència de
gènere i contra la llibertat sexual.
- Col·laboració amb els centres educatius de la ciutat en l’educació viaria.
- Control i regulació del trànsit, dels vehicles i conductors i de l’ús correcte de les
vies de cara a afavorir la seguretat viària, tant per a vehicles com per a vianants.
- Retirada de vehicles que obstaculitzin la circulació de vianants i la circulació així
com de vehicles abandonats.
- Intervenció en accidents de trànsit.
- Persecució i prevenció de les faltes i delictes amb coordinació amb altres forces i
cossos de seguretat.
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Identificació de l’Àrea en el procés general
Processos en els que participa i principals aportacions

PROCESSOS ESTRATÈGICS

Participació
ciutadana

Gestió de la Innovació
i la qualitat
Elaboració normativa

Organització i
sistemes de gestió

Relacions
institucionals

Comunicació externa

Processos de Serveis Territorials

OAC

(Oficina d’Atenció
Ciutadana)

OAC

ÀMBIT SERVEIS A LA CIUTADANIA

(Oficina d’Atenció
Ciutadana)

a
í Ciudadan

Processos de Serveis Socioeconòmics
Processos de Serveis Personals
Processos de Serveis Economicoadministratius

Processos de gestió de
recursos econòmics

Processos d’infraestructura
i suport

Serveis
econòmics
Comptabilitat
Contractació,
compres i patrimoni

Processos de gestió de
recursos humans

Logística interna

Logística del
servei

Desenvolupament
de persones

Llocs de treball

Inspecció

Serveis
d’informació

Condicions
salarials

Seguretat i salut

Sistema d’informació
geogràfica

Serveis jurídics

a
í

Resultats a la ciutadania

Model de Gestió i
Direcció

Definició i desplegament del projecte
estratègic

CONFIANÇA I CREDIBILITAT

Necessitats, expectatives i obligacions de la
ciutadania

ÀMBIT ESTRATÈGIC
PROCÉS DE PLANIFICACIÓ
ESTRATÈGICA

ÀMBIT INFRAESTRUCTURA I SUPORT
Processos de Serveis Personals

Procés

Principals aportacions a cada procés

Programació i gestió
dels serveis

-

Aplicació, inspecció i
actuació sobre la
seguretat ciutadana
(Policia de seguretat
ciutadana)

Programació integral d'activitats
Comunicació
Gestió del pressupost
Participació ciutadana
Medició de la qualitat i de la satisfacció d'usuaris
Inspecció de guàrdia (OAC)
Atenció a delictes
Resolució i mediació en conflictes
Informació a la ciutadania
Atestats per violència de gènere i d'altres
Assessorament a víctimes
Protecció de víctimes
Absentisme escolar

Abril -2018

Policia Local

236

DOCUMENT
Estructura Tècnica i Funcions de l’Administració
Municipal

Aplicació, inspecció i
actuació sobre les
ordenances
municipals

Codi:

DOC-ORG

Pàgina:

-

Treball en circuit d’atenció a la víctima i assistencial.

-

Informació sobre l'aplicació d'OO MM: medi ambient,
animals, establiments i via pública
Verificació de l'aplicació d'OO MM
Actuació davant de d’incompliment de l'aplicació d'OO MM
Resolució i mediació de conflictes
Informació a la ciutadania
Planificació dels factors de la circulació: persona/via/vehicle
Verificació dels factors de la circulació: persona/via/vehicle
Actuar en els factors de la circulació: persona/via/vehicle
Resolució i mediació en conflictes
Informació a la ciutadania
Serveis d’ordre en situacions d’emergència i protecció civil

Aplicació, inspecció i actuació sobre la
normativa de trànsit i seguretat vial
Gestió de situacions d’emergència civil
Gestió administrativa Serveis de suport a
d'altres àrees
-

Tràmits relacionats amb les OOMM
Reclamacions relacionades amb les OOMM
Resolucions i emissió d'informes relacionats amb les OOMM
Planificació del servei
Suport d’activitats esportives
Ordenació en festes populars
Col·laboració amb el Departament d'obres, serveis jurídics,
medi ambient, OAC …
Esdeveniments a la via pública
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Organigrama proposat:

Regidoria
Policia Local

Cap Policia Local
(n) Caporals i Agents
de 2a Activitat

Sotsinspector Adjunt

Sotinspector
Seguretat Ciutadana

(6) Sargents

(12) Caporals

(3) Suport Admin.
(1) Aux. Tècnic
(6) Agents Interins
platja
(7) Auxiliars de
Comunicacions
i Atenció a la
Ciutadania

(74) Agents

(3) Auxiliars de
Vigilància i mobilitat
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Estructura funcional

Policia Local

Convivència i civisme

Logística i anàlisis de dades

Informació sobre l'aplicació
d'OOMM: medi ambient, animals,
establiments
i via pública
Verificació
de l'aplicació
d'OOMM

Registre de documents i arxiu de
documentació i queixes
Informacióciutadanes
d'incidències diàries

Actuació davant de l'incompliment
Resolució i mediació de conflictes

Estadístiques, indicadors
Atenció telefònica, consultes

Informació a la ciutadania
Pla d'actuació de les escoles

Coordinació amb empreses i
seguiments d'obres i projectes
Requeriments de reparació de
desperfectes
Suggeriments de millora en
equipaments, sentits circulatoris,
Ordenació en festes populars
Esdeveniments a la via pública
Col·laboració amb el Departament

Policia de seguretat ciutadana
Inspecció de Guàrdia i Seguretat Ciutadana
Denúncies

Patrullar al territori municipal

Tasques de prevenció
Controls de seguretat i trànsit

Reserves destacionament
Escrits de remissió i peticions
d'informació

Conciliació i mediació familiar
Diligències dels accidents
laborals
Assessorament i informació a
Protecció de víctimes i a la seva
familia davant dels agressors

Gestió del vestuari i vehicles

Absentisme escolar

Gestió armament i tir

Indagacions sol·licitades per
diferents jutjats
Atestats

Compliment de les OOMM i de
la normativa de trànsit
Intervenir en accidents

Vehicles abandonats
Gestió dipòsits municipals

Denúncies de trànsit i per
Actuar directament davant
faltes i delictes

Comunicació i atenció al públic
Donar solucions als requeriments
de la ciutadania
Portar registre de trucades i
Nodrir les bases de dades i
Canalitzar la resposta a d'altres
organismes si correspon
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Òrgans i mecanismes de coordinació
Reunions internes de coordinació
a) Dels Comandaments amb els responsables municipals:
-

Amb caràcter ordinari, segons el que estableixi la planificació. Intervenen
autoritats polítiques i altres càrrecs de l’administració municipal, el Cap de la
Policia Local i Sotsinspectors. Pot haver-hi alguna participació específica
diferent.
Habitualment no tracta assumptes interns.

-

b) Reunions de planificació i coordinació (Inspector, subinspector i sergents), segons
calendari:
-

Amb caràcter ordinari, segons el que estableixi la planificació.
L’objectiu d’aquestes reunions és:
Avaluar la marxa dels objectius planificats.
Establir les polítiques a seguir en funció de les desviacions que es
detecten.
Impulsar, facilitar i avaluar la tasca dels Caporals. En funció dels
temes, hi pot assistir una representació d’aquests.
El tractament d’assumptes puntuals.

c) Reunions de gestió (Sotsinspectors, sergents i caporals), segons calendari:
-

Reunió de Comandaments de l’Àrea, segons planificació:
Hi assisteixen tots els Comandaments que es troben de servei i
voluntàriament els que es trobin fora de servei.
L’objectiu d’aquestes reunions: planificar el desenvolupament de la
setmana, anàlisi de la consecució o marxa dels objectius prefixats,
vinculats a la Carta de Serveis, PAM i altres assenyalats.

-

Reunió de coordinació amb els Mossos d’Esquadra, segons planificació:
Hi assisteixen els Comandaments d’ambdós cossos.
L’objectiu és la millor coordinació d’actuacions, que garanteixi
eficàcia i eficiència de seguretat ciutadana.

Comissions transversals de coordinació
-

Les associacions de veïns
La Comissió de Platja
Protecció civil.
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Mobilitat
Atenció a les víctimes
Immigració.
Igualtat.
Juntes locals de seguretat.
Descripció de les Unitats organitzatives

Cal entendre que la missió, visió i aportacions afecten a tots els llocs d’aquesta Unitat
local i per tant a tots els efectius, independentment de la unitat a la que estan adscrits.

Àmbit de Trànsit, Seguretat Ciutadana i Proximitat
Missió:
La seva missió és millorar la seguretat ciutadana, per a satisfer les demandes de la
població, i millorar les tècniques i les eines de coordinació amb d’altres cossos per a
crear un entorn raonable de seguretat per als ciutadans. Per a la seva consecució
desenvolupa i coordina les activitats d’informació i atenció directa al ciutadà,
assistència a la víctima, patrulla i actuació davant el delicte i tramitació de denúncies.
El manteniment i a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania mitjançant la
resolució de problemes des de la proximitat, i l’aplicació de la normativa disciplinaria
municipal, la contribució a l’evitació o a la resolució dels problemes d’obres, d’altres
fets que incideixin a la via pública, des de la responsabilitat social i la política de la
corporació; també contribuir a millorar la seguretat actual i futura de la ciutadania des
de la vessant educativa, fomentant valors i responsabilitat i involucrant als centres i
organismes oficials.

La visió
La Policia de Seguretat Ciutadana es compromet amb la consecució de la millor
situació possible de la seguretat, tant en la persecució dels il·lícits com en el
manteniment d’un entorn on els drets i llibertats i els béns siguin respectats i la
ciutadania assistida en qualsevol dels àmbits possibles.
S’adopta el compromís de desplegar un model fonamentat en el concepte de
proximitat que ens permet actuar i resoldre de forma anticipada aquelles situacions,
que poden alterar el ritme i qualitat de vida de la ciutadania o que son de naturalesa
potencialment conflictiva.
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ÀMBIT TRANSIT, SEGURETAT CIUTADANA I PROXIMITAT (BARRIS):
Funcions:

a) Seguretat ciutadana:
- Patrullar al territori municipal i participar en tots els processos de l’àmbit de “Via
pública, convivència i civisme”.
- Detectar anomalies, desperfectes, mal funcionament de serveis i requerir la seva
reparació.
- Fer tasques de prevenció dels il·lícits administratius i penals.
- Fer controls de seguretat i trànsit.
- Control de l’aplicació de la legislació de policia i espectacles.
- Posar denúncies de trànsit i per delictes.
- Actuar directament davant faltes i delictes coneguts d’ofici o a requeriment de
ciutadans o altres cossos policials.
- Coordinar-se amb la resta de cossos de la seguretat.
- Vetllar pel compliment de les OO.MM. i de la normativa de trànsit.
- Intervenir en accidents.
- Coordinar amb l’àrea de mobilitat i convivència les campanyes d’assoliment
d’objectius del cos.
- Assessorar als Consells de Seguretat i Juntes locals en coordinació amb el
comandament de la OAC, / Assistencial / P. Comunitària.
- Executar els controls alcoholèmia i altres preventius , assignació i gestió de
personal.
- Reunió i assessorament a Prefectura i AA.VV en matèria de seguretat.
- Executar la gestió administrativa dels controls d’alcoholèmia i altres preventius, així
com assignació i gestió de personal.
- Realitzar mapes delictius o de conflicte i elaborar indicadors que permetin la
implementació de millores en la seguretat ciutadana.
- Actuació com a grup d’ordre en els plans de protecció civil.
- Coordinació amb l’àrea de mobilitat i convivència en la realització dels plans
d’evacuació dels centres públics (simulacres a escoles, edificis municipals, etc..)
- Actuacions a l’espai públic per millorar la seguretat.
- Controlar i seguir les ordres de protecció de víctimes i la seva família davant dels
agressors. Vinculació efectiva amb el circuit municipal d’atenció a la víctima.
- Intervenir en los temes escolares relacionats amb l’absentisme, falta
d’escolarització, actuació de bandes delictives en furts, actes de vandalisme o
gamberrisme, tràfic d’estupefaents.
- Fer mediació amb menors conflictius en el sí familiar o en actes de vandalisme, per
evitar que es judicialitzi.
- Realitzar indagacions sol·licitades per diferents jutjats, respecte al domicili, mitjans
de vida o béns de persones implicades en actuacions judicials, citacions per acudir
a judicis.
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Recollir denúncies no només com oficina de denúncies i accés a la justícia penal,
sinó com a recurs social i psicològic als ciutadans.
Ser entitat coordinadora del procediment davant denúncies, entre la resta de
components de la Policia Local i els Jutjats.
Controlar la sonometria.
Controlar els animals de companyia.
Controlar el trànsit/velocitat perilloses.
Retirada de vehicles mal estacionats.
Gestionar les grues de retirada de vehicles.
Detecció i la retirada de vehicles abandonats.
Gestionar el funcionament del parc de trànsit.
Executar plans educatius, de convivència, civisme, vial i propis de àmbit policial.
Planificar l’assistència a actes esportius, celebracions i festes a la via pública.
Pràctica de Tir
Control del radar
Vetllar per l’Educació vial
Mantenir les dades actualitzades de l’observatori

b) Inspecció de guàrdia:
- Recollir denúncies.
- Preparar escrits de remissió a la subdelegació del govern, com actes d’aprehensió
de drogues, armes prohibides, notificacions, etc...
- Fer investigacions dels casos on no arriben les patrulles.
- Realitzar propostes de conciliació.
- Confeccionar diligències dels accidents laborals.
- Preparar denúncies en general.
- Coordinar-se amb l’Oficina d’Atenció Ciutadana i el Cos de Mossos d’Esquadra.
- Informar i assessorar a víctimes.
- Seguir individualment els procediments por falta i/o delicte i informar a la víctima
sobre el desenvolupament del procés judicial.
- Realitzar atestats i actes de tot tipus.
c)
-

Comunicació i atenció al públic:
Donar solucions als requeriments de la ciutadania.
Informatitzar els informes diaris efectuats pels agents.
Portar registre de trucades i del programa de gestió de casos.
Nodrir les bases de dades i aplicacions de la policia pròpies.
Canalitzar la resposta a d’altres organismes si correspon.
Gestionar els recursos que s’atorguen a la Unitat.
Procurar quadres formatius i d’actualització permanent en matèries legislatives,
tècniques d’actuació, control de l’estrès etc.

d) Via Pública (delegades les funcions dels agents cívics a la Secció de Via Pública i
Medi ambient) i proximitat
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Vigilar el compliment de les OO.MM en general
Actuar per a la prevenció de la delinqüència i l’incivisme
Conèixer i fer seguiment dels problemes del barri fins a la seva resolució
Fer requeriments de reparació de desperfectes al mobiliari urbà, etc.
Proposta i implementació de millora en equipaments, sentits circulatoris,
senyalitzacions etc.
Controlar ocupacions de via pública
Fer inspecció i campanyes d’establiments i policia administrativa en general
Proteccions escolars
Resoldre conflictes privats quan sigui requerit o derivar-los al servei corresponent
Control del trànsit i denúncia de les incorreccions observades
Controlar parcs i jardins
Controlar la legislació mediambiental
Gestionar les afectacions del trànsit per obres, infraestructures, ocupacions de via
pública, reserves, projectes de senyalització, estudis viaris, festes i esdeveniments
esportius, culturals i d’oci
Coordinació amb empreses
Seguiments d’obres i projectes.

Funcions transversals de direcció de tota l’estructura de comandament):
-

Dirigir, coordinar i fer millores organitzatives de la Unitat.
Integrar a l’equip en el projecte municipal mitjançant la comunicació, la informació
i la delegació de responsabilitats.
Respondre a les necessitats de formació dels treballadors de la Unitat.
Gestionar els processos, la qualitat i els resultats econòmics de la Unitat,
mitjançant l’establiment i manteniment d’indicadors de gestió.
Implantar, millorar i mantenir els procediments de la Unitat.
Garantir la total seguritat de les persones i les instal·lacions.
Optimitzar les capacitats del equip humà i les instal·lacions.
Potenciar la coordinació amb la resta de forces i cossos de seguretat que operen o
puguin fer-ho en el futur.
Treballar transversalment amb la resta d’Unitat de la Policia Local.
Establir prioritats d’actuació en coordinació amb la resta l’estructura de
comandament.
Participar de les reunions de coordinació que es plantegen amb caràcter ordinari o
extraordinari
Planificar accions que permetin treballar amb la màxima eficàcia.

Són funcions operatives del cap del Servei, entre d’altres:
-

Comunicar diàriament les novetats als Agents a través de sessions prèvies a la
presa del servei.
Supervisar l’acció dels Caporals de servei i dels agents al seu càrrec.
Detectar les disfuncions i corregir-les.
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Introduir els canvis necessaris per corregir desviacions en els propòsits de treball.
Supervisar l’informe diari de servei dels caporals i incorporar les puntualitzacions,
suggeriments o altres circumstàncies que permetin progressar en la gestió policial.
Àmbit de logística i anàlisis de dades

Missió
La raó de ser d’aquesta Unitat és contribuir a gestionar i resoldre els tràmits interns de
gestió administrativa, millorant i adaptant els processos, resolent les necessitats de
l’organització; i proporcionar un retorn estadístic i analític de les accions de la Unitat
per a orientar accions i polítiques de millora per als ciutadans
Visió
La Unitat de logística i anàlisis de dades adopta el compromís de facilitar el
compliment de les funciones de policia, contribuent a la utilització òptima dels
recursos.
Funcions
- Registrar l’entrada i sortida de documents i derivació als diferents departaments.
- Informar de les incidències diàries produïdes en la via pública.
- Preparar escrits de remissió al Servei Català de Trànsit i prefectures provincials de
Trànsit, entre els quals: retirades permisos de conduir, tramitació de denúncies no
municipals, informes estadístics d’alcoholèmia, qüestionaris d’accidents de
circulació, indagacions de domicili, assegurances, precintes, I.T.V., atenció
telefònica, consultes
- Preparar escrits de remissió a Jutjats, entre els quals: citacions judicials, mitjans de
vida, precintes, indagacions de domicili, incidències amb els agents, notificacions,
atenció telefònica, elaboració d’informes.
- Contestar peticions de les companyies d’assegurances, advocats i particulars,
control de fulls de camp, localització de fulls de camp i remissió, atenció telefònica,
consultes.
- Efectuar escrits de remissió dels informes efectuats pels Agents a requeriment
d’Ajuntaments, jutjats, trànsit, particulars, companyies d’assegurances, altres
entitats, atenció telefònica, consultes.
- Preparar escrits de remissió i altres que apareixen de la necessària relació amb els
respectius departaments del propi Ajuntament. A més, atenció a les consultes,
peticiones, seguiments i coordinació necessària.
- Arxivar la documentació administrativa que generen els Agents de la Policia Local.
- Informatitzar els informes diaris efectuats pels Agents.
- Obres: gestió dels precintes, enderrocs etc.. comunicació als comandaments
implicats, gestió i arxiu.
- Tramitar reserves d’estacionament i vehicles abandonats a la via pública.
- Gestionar administrativament el vestuari: gestió amb proveïdors, llistats, canvis,
reposicions.
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- Gestionar administrativament l’armament i el tir, tramitació de documentació,
control de l’armer, coordinació amb organismes oficials per a les pràctiques,
Gestionar administrativa dels quadrants segons torns, festius, llistats de resultats,
sol·licitud de galeria de tir, control de cartutxeria.
- Gestionar administrativa de materials: peticions, reparacions, control de reposició.
- Participar en la preparació d’actes protocol·laris.
- Contestar escrits referents al trànsit i la via pública.
- Controlar i justificar despeses per assignació de partida.
- Indicadors, elaboració informes, manteniment informació a la web municipal,
tramitació de queixes i suggeriments.

ADJUNT AL CAP DE LA POLICIA LOCAL I PROTECCIÓ CIVIL
Missió :
Facilitar i incorporar el coneixement professional en la proposta i avaluació del
desplegament dels objectius polítics en l’àmbit de la Policia Local.
Aportacions i responsabilitat:
- Informes i estudis de caràcter sociològic sobre el municipi i l'evolució de les
percepcions de la seguretat ciutadana
- Aportacions tècniques i seguiment del pla de seguretat local.
- Seguiment dels objectius de mandat (PAM) de la Policia Local.
- Coordinació i seguiment de projectes tècnics de qualitat en la prestació del
servei a la ciutadania. Cartes de serveis i altres models de qualitat.
- Confecció, revisió, recollida d'indicador i avaluació de l’impacta de la Carta de
serveis de la Policia Local.
- Participació directe en el desplegament dels plans de protecció civil i
autoprotecció. Projecte de voluntariat. co- direcció dels simulacres i
campanyes dels plans de protecció i autoprotecció civil.
- Gestionar els Indicadors de la Policia Local, a traves del web i portal de
transparència. Desenvolupa el projecte de l’oac policial .
- Coordinar el projecte de l’oac policial amb l’oac de l’ ajuntament.
- Definir competències
- Desenvolupar procediments de treball
- Participar en la coordinació entre OACS
- Participar en el Projecte Fòrum ciutat sobre seguretat
- Informació sobre models implantats a Catalunya
- Propostes de reglament de participació
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Procediments normalitzats de l’àrea
Procediment

Comunic
acions i
atenció a
la
ciutadan
ia

Serveis Administratius

POLICIA LOCAL

Unitat

Normes
i
instruccions

Responsable del
seu manteniment

Generals:
Dret d’admissió
Actuació amb grafiters
Fulls de reclamació
Horaris de tancament
Abocaments
Molèsties animals
Mossegades
Coordinació amb
Departament de Sanitat
Vehicles abandonats
Poda
Sorolls (no vehicles)
Reclamacions patrimonials
Inspeccions establiments
Seguiment de queixes
Desperfectes a la via pública
Despreniment de façanes
Venda ambulant
Denúncies trànsit i
administratives
Específics de Via Pública:
Reserves
Mudances
Obres públiques i privades
que afecten a via pública
Ocupacions
Reposició de senyals i
instal·lació de noves.
Procediment de meritacions
salarials ( revisió)

OBSERVACIONS

Seguretat
ciutadana

Unitat
Suport
Prefectura

de
a

Procediment
d’aprovisionament de
material (revisió)
Procediment de resposta
al·legacions denuncies a
traves de PAC (nou).
Procediment del circuit de les
Dc a la Policia Local (nou)

Atenció Ciutadana Presencial

Gestió de grues

Procediment

Procediment

Caporal
responsable
servei
Caporal

del

Aprovat
el:
28/06/2010
Aprovat

el:
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Funcionament del programa
de Gestió de grues

Instrucció

Objectes Perduts

Procediment

Atenció i acollida telefonia

Procediment

responsable
servei
Caporal
responsable
servei
Caporal
responsable
servei
Caporal
responsable
servei

DOC-ORG

Pàgina:

del

17//2010

del

Aprovat
el:
28/06/2010

del

Aprovat
el:
28/05/2010

del

Aprovat
el:
25/05/2010
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