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I. Introducció 

 

L’objectiu d’aquest document  és explicar el procés i la metodologia  seguida des de la 

definició de la classificació del nou sistema d’ordenació municipal fins a arribar al 

diccionari de funcions, passant per una agregació de funcions intermèdia a partir de la 

qual pivota el sistema de classificació de funcions proposat.      

El diccionari de funcions resultant ha de permetre,  juntament amb el diccionari de 

competències, incorporar a la gestió de recursos humans elements claus per tal 

d’alinear el capital intel·lectual de l’organització amb els seus objectius i resultats, així 

com  per fomentar el desenvolupament professional. 

La motivació  d’aquesta anàlisi de funcions és disposar d’una eina útil que pugui 

aplicar-se en diferents processos de gestió de  recursos humans, de manera que 

s’integrin entre ells en la seva pròpia dinàmica de funcionament ordinari.  

Avançar en la gestió de recursos humans, especialment en els  àmbits relacionats amb 

la selecció, la promoció i el desenvolupament de les persones, comporta orientar-se 

cap a models de gestió més flexibles, àgils i eficaços.  

La complexitat de la nostra organització municipal juntament amb els evidents canvis 

normatius derivats de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic,  fa del tot necessària  la 

creació de sistemes que vehiculin adequadament la gestió del canvi. 

El nou Sistema d’Ordenació Municipal esdevé l’eix integrador sobre el que pivotaran 

d’altres projectes estratègics de recursos humans com els Plans de carrera amb la 

incorporació del sistema de l’avaluació de l’acompliment o la gestió per competències. 
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II. Funcions organitzatives  

D’acord amb el que es defineix al sistema d’ordenació, les funcions organitzatives del 

sistema d’ordenació municipal són: 

1. Funció Directiva 

2. Funció de Comandament 

3. Funció Tècnica 

4. Funció de Suport 

 

A continuació, es defineixen a nivell general cadascuna de les funcions organitzatives 

anteriors fent referència en cada cas als llocs de treball que agrupa cada funció 

organitzativa, i que més endavant s’hi relacionen.  

 

1. Funció Directiva 

Els llocs de treball que agrupa aquesta funció aconsegueixen resultats a través de 

tercers i de forma més o menys llunyana.  

La seva actuació es desenvolupa a nivell  de polítiques o plans generals i en àmbits 

estratègics, dissenyant, dirigint, planificant i controlant els processos i funcions de la 

seva responsabilitat així com els recursos associats (tècnics, econòmics i humans). 

2. Funció de Comandament 

Els llocs de treball que agrupa aquesta funció aconsegueixen resultats a través de 

tercers de forma més o menys propera a l’activitat. 

La seva actuació es desenvolupa al nivell tàctic i operatiu, definint els plans d’acció 

programes i procediments a implantar, així com dirigint i organitzant els recursos i 

mitjans assignats. 
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3. Funció Tècnica 

Els llocs de treball que agrupa aquesta funció produeixen resultats per si mateixos 

aportant consell, coneixement, expertesa i metodologia de referència a l’organització. 

La seva actuació es desenvolupa al nivell tàctic i operatiu, definint normativa i/o 

procediment ajustada als objectius rebuts dins del seu àmbit tècnic o pràctic, així com 

controlant el seu desenvolupament. 

4. Funció de Suport 

Els llocs de treball que agrupa aquesta funció produeixen resultats per si mateixos 

aplicant normativa i procediments ja definits. Actuen en un àmbit operatiu executant 

activitats i tasques. 

Per a cada funció organitzativa s’han identificat els següents tipus de llocs: 

Funció Directiva 

 Gerència 

 Direcció 

 Direcció de la subescala de Serveis Especials 

Funció Comandament 

 Cap de Departament 

 Cap de Secció 

 Comandament de la subescala de Serveis Especials 

Funció Tècnica 

 Gestió de Projectes 

 Tècnic 

Funció Suport 

 Suport 

 Suport de la subescala de Serveis Especials 
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III. Determinació de les funcions bàsiques d’un lloc de treball  

 

A més de les funcions organitzatives i dels tipus de llocs identificats anteriorment, cal 

distingir dos elements d’ordenació claus en el nou sistema d’ordenació municipal, els 

subtipus de lloc i les famílies professionals. 

Mentre que els subtipus de lloc agrupen dins del tipus de lloc nivells de responsabilitat 

específics, característiques o requeriments comuns, amb independència de la seva 

activitat professional, les famílies professionals agrupen un conjunt de llocs de treball 

de contingut, coneixements, competències i activitat professional homogènia entenent 

que aquells llocs agrupats sobre l’epígraf general no tenen una família professional 

específica. 

De la mateixa manera que en aquest sistema d’ordenació, els llocs de treball resulten 

de l’encreuament del subtipus de lloc amb la família professional on poden 

desenvolupar la seva activitat, les funcions bàsiques d’un lloc de treball resulten de la 

combinació de les funcions bàsiques del subtipus de lloc i de les que pugui aportar la 

família professional. 

Les funcions bàsiques de cada lloc de treball són, en termes generals, les pròpies que 

s’han definit de manera homogènia per a cada subtipus de lloc; en el cas dels tipus de 

lloc classificats com a tècnics,  la majoria de les funcions bàsiques identificades són 

homogènies atenent al subtipus de lloc de pertinença. Cal esmentar, però, 

determinades funcions bàsiques que per la seva especificitat  són exclusives únicament 

d’una família professional en concret. En aquest casos aquestes funcions bàsiques es 

relacionen per separat al final del diccionari de funcions bàsiques. 
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Per comprendre les funcions bàsiques d’un lloc de treball caldrà adaptar el seu 

contingut a l’òrgan concret on s’adscriu el lloc de treball.      

En definitiva, per explicar un lloc de treball en detall cal referir-se a les funcions 

bàsiques del lloc (subtipus de lloc+família professional) i les funcions de l’òrgan on està 

adscrit.   

A continuació es mostra la representació gràfica per explicar les funcions bàsiques 

d’un lloc de treball: 

 

  

Funcions bàsiques 
de l’òrgan 

Funcions d’un determinat lloc de treball 

Funcions bàsiques 
subtipus de lloc 

Funcions bàsiques 
família  
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Exemple d’aplicació pràctica a diferents  llocs de treball 

  

Subtipus de lloc: Tècnic 1  ( totes les famílies professionals) 

Les funcions bàsiques dels Tècnic 1 tenen en comú les cinc funcions que es mostren a 

continuació.  

funcions bàsiques subtipus de lloc Tècnic 1 
Dirigir treballs tècnics i estudis de la seva família professional sobre les matèries 
competència de l’òrgan on presten els seus serveis. 

Assessorar a la Corporació Municipal en les qüestions que siguin objecte de la 
seva família professional o en el marc d'una especialització concreta. 
Representar  tècnicament en la seva especialitat a la Corporació Municipal. 

Elaborar o dirigir l’elaboració d’informes, dictàmens o propostes de resolució de 
gran complexitat o impacte per a la Corporació Municipal. Assessorar a altres 
tècnics en la seva especialitat professional. 

Establir línies de treball, criteris i marcs de referència en l’àmbit per la 
transformació i millora dels serveis, processos i recursos objecte de l’òrgan on 
presten els seus serveis i de la seva família professional. 

Exercir l'actuació inspectora tècnica, si correspon a l'òrgan on presten els seus 
serveis 

 

 

Tècnic 1 de la Família professional de  Serveis Jurídics 

A més de les funcions bàsiques anteriors, els Tècnic 1 de la família de Serveis Jurídics 

tenen aquestes altres funcions exclusives dels T1 de la seva família professional: 

funcions bàsiques T1 família professional Serveis Jurídics 
Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes. 

Exercir la defensa jurídica de la Corporació Municipal, si correspon a l’òrgan on 
presten els seus serveis. 

 

Aquestes funcions bàsiques relacionades anteriorment quan s’ubiquen 

organitzativament en un òrgan concret adopten el contingut funcional específic 

corresponent a la seva família professional. 
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A continuació es mostra la relació de funcions de dos òrgans diferents: 

1. Funcions de la Direcció de l’Àrea  contenciós de la Direcció de Serveis Jurídics 

 Realitzar la defensa de l’Ajuntament en els plets de qualsevol ordre jurisdiccional, i 

especialment en l’ordre contenciós–administratiu, quan així sigui requerit. 

 Exercir funcions de defensa davant els tribunals. 

 Dur a terme el seguiment de totes les fases dels procediments judicials en curs i 
avaluar les conseqüències que qualsevol plet pugui tenir per l’Ajuntament. 

 Dur a terme el seguiment de l’execució de les sentències i resolucions judicials, així 

com la percepció o el pagament de costes, en el seu cas. 
 
 
 
 
 
Jurídic 

funcions bàsiques subtipus de lloc Tècnic 1 

Dirigir treballs tècnics i estudis de la seva família 
professional sobre les matèries competència de 
l’òrgan on presten els seus serveis. 

Assessorar a la Corporació Municipal en les 
qüestions que siguin objecte de la seva família 
professional o en el marc d'una especialització 
concreta. Representar  tècnicament en la seva 
especialitat a la Corporació Municipal. 

Elaborar o dirigir l’elaboració d’informes, 
dictàmens o propostes de resolució de gran 
complexitat o impacte per a la Corporació 
Municipal. Assessorar a altres tècnics en la seva 
especialitat professional. 

Establir línies de treball, criteris i marcs de 
referència en l’àmbit per la transformació i millora 
dels serveis, processos i recursos objecte de 
l’òrgan on presten els seus serveis i de la seva 
família professional. 

Exercir l'actuació inspectora tècnica, si correspon 
a l'òrgan on presten els seus serveis 

 

 Realitzar la defensa de l’Ajuntament en els plets de qualsevol ordre jurisdiccional, i especialment en l’ordre contenciós–
administratiu, quan així sigui requerit. 

 Exercir funcions de defensa davant els tribunals. 

 Dur a terme el seguiment de totes les fases dels procediments judicials en curs i avaluar les conseqüències que 
qualsevol plet pugui tenir per l’Ajuntament. 

 Dur a terme el seguiment de l’execució de les sentències i resolucions judicials, així com la percepció o el pagament de 

costes, en el seu cas. 
S 

  

funcions bàsiques T1 família professional Serveis 
Jurídics 

Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes. 

Exercir la defensa jurídica de la Corporació 
Municipal, si correspon a l’òrgan on presten els 
seus serveis. 

Tècnic 1 de la família de Serveis Jurídics adscrit a la Direcció de l’Àrea de contenciós de la Direcció de Serveis Jurídics  
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2. Direcció Jurídica d’Urbanisme 

 Assessorament jurídic a la Gerència i en general al conjunt de l'organització executiva 

en matèria de dret urbanístic. 

 Direcció i Coordinació del Servei Públic d'Informació Urbanística. 

 Actualitzar i mantenir  les dades urbanístiques de la Ciutat. 

 Redactar propostes de creació o modificació de normes municipals en matèria 

d'Urbanisme i Infraestructures, quan es requereixi la seva actualització 

 

 

 

funcions bàsiques subtipus de lloc Tècnic 1 

Dirigir treballs tècnics i estudis de la seva família 
professional sobre les matèries competència de 
l’òrgan on presten els seus serveis. 

Assessorar a la Corporació Municipal en les 
qüestions que siguin objecte de la seva família 
professional o en el marc d'una especialització 
concreta. Representar  tècnicament en la seva 
especialitat a la Corporació Municipal. 

Elaborar o dirigir l’elaboració d’informes, 
dictàmens o propostes de resolució de gran 
complexitat o impacte per a la Corporació 
Municipal. Assessorar a altres tècnics en la seva 
especialitat professional. 

Establir línies de treball, criteris i marcs de 
referència en l’àmbit per la transformació i millora 
dels serveis, processos i recursos objecte de 
l’òrgan on presten els seus serveis i de la seva 
família professional. 

Exercir l'actuació inspectora tècnica, si correspon 
a l'òrgan on presten els seus serveis 

 

 Assessorament jurídic a la Gerència i en general al conjunt de l'organització executiva en matèria de dret urbanístic. 

 Direcció i Coordinació del Servei Públic d'Informació Urbanística. 

 Actualitzar i mantenir  les dades urbanístiques de la Ciutat. 

 Redactar propostes de creació o modificació de normes municipals en matèria d'Urbanisme i Infraestructures, quan es 

requereixi la seva actualització 

 

funcions bàsiques T1 família professional Serveis 
Jurídics 

Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes. 

Tècnic 1 de la família de Serveis Jurídics adscrit a la Direcció Jurídica d’Urbanisme 
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IV. Agregació de funcions bàsiques 

 

A partir de la tipologia de funcions organitzatives del SOM definida i tenint en compte 

els tipus de lloc que es troben inclosos per a  cadascuna d’elles, es defineixen un seguit 

d’agregacions de funcions. 

D’acord amb el sistema d’ordenació explicat anteriorment, cada lloc de treball es 

defineix per una sèrie de funcions bàsiques que detallen amb precisió el contingut del 

lloc.  

La classificació d’aquestes funcions bàsiques en un detall superior a les funcions 

organitzatives del SOM origina diferents nivells d’agregació. 

Com a resultat de l’anàlisi, s’obtenen nou nivells d’agregacions diferenciats: 

 

1. Funcions estratègiques 

2. Funcions de direcció de recursos 

3. Funcions de direcció tècnica 

4. Funcions tècniques bàsiques  

5. Funcions de procés 

6. Funcions operatives i de suport administratiu  

7. Funcions de seguretat 

8. Funcions de prevenció i emergències  

9. Funcions de suport polític 
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1. Funcions estratègiques  

Són les funcions que impliquen que impliquen la garantia de qualitat en l’execució 

dels plans i programes derivats de les polítiques definides pels òrgans de govern 

de l’Ajuntament, així com dels serveis assignats.  

2. Funcions de direcció de recursos 

Són les funcions que s’associen a l’exercici del comandament i/o coordinació 

d’òrgans o serveis que integren equips humans i recursos materials. 

3. Funcions de direcció tècnica 

Són les funcions tècniques o de gestió que impliquen l’establiment de criteris i 

direcció de treballs d’elevada complexitat. També incorpora funcions 

d’assessorament com a referent dins de la família professional.  

4. Funcions tècniques bàsiques 

Són les funcions vinculades a l’exercici de la professió i/o categoria dels tècnics 

dins de les diferents famílies professionals. 

5. Funcions de procés  

Són les funcions de tipus administratiu que impliquen la gestió total o parcial d’un 

conjunt d’estadis i/o activitats en progressiva repetició.  

6. Funcions operatives i de suport administratiu 

Són les funcions que impliquen accions de manipulació o de tipus administratiu 

bàsiques pel funcionament dels processos o serveis de l’organització.  

7. Funcions de seguretat  

Són les funcions operatives desenvolupades per les policies locals. 

8. Funcions de prevenció i emergències 
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Són les funcions operatives desenvolupades pels bombers en la prevenció, 

extinció d’incendis i salvament. 

9. Funcions de suport polític 

Són les funcions de naturalesa política desenvolupades per al personal de la 

família de serveis de suport polític. 

A partir de l’aplicació d’aquest sistema de classificació de funcions s’obtenen com a 

resultat  els quadres que es mostren a continuació: 

 Directiva Comandament Tècnica Suport 

Estratègiques x    

Direcció de recursos x            x   

Direcció tècnica x x x  

Tècniques bàsiques  x x  

Procés  x  x 

Operatives i suport administratiu    x 

Seguretat    x 

Prevenció i emergències  x x x 

Suport  polític x x x x 

 

 

TIPUS DE FUNCIONS

Directiva

Comandament

Tècnica

Suport

Estratègiques

Direcció tècnica

Nivell 2

•Assegurar que els serveis prestats es prestin de
manera eficaç i eficient .
•.Exercir la direcció superior de la planificació,

organització i prestació de serveis.
•Desenvolupar i executar el pla de treball.

•Dirigir els recursos humans, econòmics, materials i
tecnològics adscrits.
•Determinar els protocols, paràmetres tècnics per

a la realització dels objectius .
•Realitzar el seguiment i control de la prestació de
serveis.
•Realitzar actuacions derivades de l’exercici
d’autoritat.

•Assessorar tècnicament sobre procediments de
l’òrgan i de la seva família professional.
•Supervisar informes, dictàmens i propostes de

resolució realitzats per altres tècnics.
•Impartir la docència corresponent a la seva
especialitat.
•Prestar serveis directes als ciutadans.

Direcció de recursos Direcció tècnica

Prevenció i

Emergències
Seguretat Procés

Direcció 
de recursos

Operatives i

suport administratiu
Procés

Seguretat
Prevenció i

Emergències

F. Organitzatives F. Agregades F. Bàsiques

•Realitzar el seguiment i control de les tasques a
desenvolupar segons prioritat i indicacions.
•Exercir l’actuació inspectora.

•Realitzar tasques de suport administratiu.
•Vigilar la via pública i els parcs i jardins.
•Realitzar actuacions de salvament de vides
humanes en situacions de risc.

Nivell 3Nivell 1

Direcció 
Tècnica

Tècniques
bàsiques

Prevenció i

Emergències

Tècniques
bàsiques
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Com a resultat final, es mostra en l’apartat següent el Diccionari de funcions bàsiques, 

que conté la recopilació de les diferents funcions bàsiques corresponents a tots els 

llocs de treball, una vegada classificades segons el nivell d’agregació que els 

correspongui. 

  



                                                                                                                    Gerència de Recursos Humans i Organització  
 

Diccionari de funcions 

 

15 

 

 

IV. Diccionari de funcions bàsiques 

 

1. Estratègiques 

 

Funcions Estratègiques són les funcions que impliquen la garantia de qualitat en 

l’execució dels plans i programes derivats de les polítiques definides pels òrgans 

de govern de l’Ajuntament, així com dels serveis assignats.  

 

Les  Funcions Estratègiques  incorporen  les funcions bàsiques següents: 

1.1 Assegurar com a responsable, dins de l’estructura executiva, que els 

serveis prestats a la ciutadania per part de la gerència, responguin a les 

seves necessitats i es prestin de manera eficaç i eficient. 

1.2 Avaluar i realitzar el seguiment de l’execució dels plans municipals de la 

gerència, del desenvolupament dels recursos invertits i de les accions 

destinades a acomplir amb els objectius municipals per part de 

l’Ajuntament. 

1.3 Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes a la Gerència. 

 
1.4 Impulsar la implantació i el compliment dels objectius per als plans 

municipals assignats a la Direcció. 

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

1.4.1. Analitzar amenaces i dificultats al compliment dels objectius: 
1.4.1.1. Planifica l’actuació a mitjà i llarg termini amb la fi 
d’identificar punts crítics.  
1.4.1.2. Troba la mesura adient entre l’anàlisi i l’acció. 
1.4.1.3. Identifica les principals dificultats per aconseguir els 
objectius i fa propostes  estructurals i de rol. 
1.4.1.4. Identifica les accions clau per l’assoliment els objectius.   

1.4.2. Definir objectius amb valor afegit: 

1.4.2.1. Estableix prioritats i objectius estables en el temps. 
1.4.2.2. Defineix els objectius de manera comprensible per 
l’organització. 
1.4.2.3. Vincula clarament els objectius i l'essència del servei que 
ofereix la direcció. 
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1.4.2.4. Destaca i impulsa el valor de l’acompliment dintre de 
l’organització. 

1.4.3. Adequar els recursos disponibles als objectius: 
1.4.3.1. Relaciona els objectius als recursos humans i econòmics 
que disposa la direcció. 
1.4.3.2. Preveu els recursos necessaris per assolir els objectius. 
1.4.3.3. Garanteix el recolzament i el suport organitzatiu 
necessaris per complir amb el pla. 
1.4.3.4. Aconsegueix els recursos humans, tecnològics i 
econòmics necessaris per assolir els objectius. 

1.4.4. Promoure les relacions transversals: 
1.4.4.1. Coordina les relacions necessàries amb els stakeholders 
per a la consecució dels objectius. 
1.4.4.2. Estableix i recomana sinèrgies amb la resta de 
l’organització. 
1.4.4.3. Analitza l’impacte de les solucions tenint en compte 
l’organització. 
1.4.4.4. Promou la coresponsabilitat amb l’acompliment dels 
plans municipals. 

1.4.5. Establir i executar sistemes de seguiment: 
1.4.5.1. Promou mètodes de treball avaluables. 
1.4.5.2. Calendaritza les accions i el pla d’actuacions amb 
assignacions concretes al membres de l’equip. 
1.4.5.3. Fixa avaluacions periòdiques dels objectius. 
1.4.5.4. Fa retorn de l'anàlisi que se’n deriva de l’avaluació. 

 
1.5 Exercir la direcció superior dels recursos humans de l'òrgan i integrar la 

prevenció de riscos laborals, d'acord amb el sistema de gestió de 

seguretat i salut laboral de l'Ajuntament. 

  
2. Direcció de recursos 

 

Funcions de Direcció de recursos  són les funcions que s’associen a l’exercici del 

comandament i/o coordinació d’òrgans o serveis que integren equips humans i 

recursos materials. 

 

Les  Funcions de Direcció de recursos  incorporen  les funcions bàsiques següents: 
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2.1. Exercir la direcció superior de la planificació, organització i prestació dels 

serveis públics a la gerència i les seves direccions, fixació i avaluació dels 

objectius, avaluació i control de les operacions i dels resultats obtinguts per 

les direccions i participació en la planificació de ciutat per garantir 

l’acompliment dels objectius definits pel Govern Municipal. 

2.2. Dirigir i supervisar les operacions del cos de la Guàrdia urbana, per tal 

d’assegurar que els serveis prestats a la ciutadania responguin a les seves 

necessitats i es prestin de manera eficaç i eficient. 

2.3. Exercir la direcció superior de la planificació, organització i prestació de 

serveis del Cos, controlant les operacions i avaluant els objectius.  

2.4. Dirigir i controlar els serveis operatius mitjançant els comandaments de les 

Divisions. 

2.5. Dirigir i coordinar els òrgans i els recursos humans, econòmics, materials i 

tecnològics adscrits i integrar la prevenció de riscos laborals, d'acord amb el 

sistema de seguretat i salut laboral de l'Ajuntament. 

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

2.5.1.  Planificar les necessitats de recursos a mig i llarg termini: 

2.5.1.1. Planifica l’actuació a mitjà i llarg termini amb la finalitat 
d’identificar punts crítics i de transmetre les necessitats de recursos de 
la seva direcció a la gerència.  
 
2.5.1.2. Quantifica els recursos necessaris pel desenvolupament dels 
objectius estratègics. 

2.5.1.3. Dissenya els equips i recursos necessaris d’acord amb el pla i 
influeix per aconseguir-los. 

 
2.5.2. Fixar l'assignació dels recursos de manera òptima i coherent amb 

les prioritats: 

2.5.2.1. Ordena les estructures d’acord amb els objectius prioritaris de la 
direcció. 

2.5.2.2. Prioritza els projectes estratègics, assigna els recursos necessaris 
i exigeix resultats d’acord amb aquesta priorització. 

2.5.2.3. Avalua la utilització dels recursos d’acord amb el rendiment, 
l’assoliment d’objectius i les millores assolides. 
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2.5.2.4. Optimitza els recursos i les estructures gestionades. 

2.5.3. Generar compromís, entusiasme i sinèrgia: 

2.5.3.1. Implica als seus equips en els èxits de la direcció. 

2.5.3.2. Coneix les fortaleses i debilitats del personal a càrrec, 
potenciant les primeres i compensant les segones. 

2.5.3.3. Potencia el treball en equips transversals. 

2.5.3.4. Impulsa i reconeix el funcionament dinàmic de les persones al 
seu càrrec. 

2.5.4. Establir els sistemes de coordinació i circulació transversal de la 

informació: 

2.5.4.1. Assoleix un nivell actiu en les relacions de caràcter públic o 
privat.   

2.5.4.2. Coordina les relacions necessàries amb els stakeholders  per a la 
consecució dels objectius. 

2.5.4.3. Estableix i recomana sinèrgies amb la resta de l’organització. 

2.5.4.4. Analitza l’impacte de les seves decisions tenint en compte 
l’organització. 

2.5.4.5. Promou la coresponsabilitat amb l’acompliment dels plans 
municipals. 

2.5.5. Integrar la prevenció de riscos laborals:  

2.5.5.1. Fomenta la prevenció de riscos laborals, mantenint informat al 
seu equip respecte als procediments a seguir i mostrant-se receptiu 
respecte als suggeriments i queixes del personal a càrrec. 

2.5.5.2. Vetlla pel compliment de les normes, organitzant el servei per 
evitar riscos i impulsant els hàbits saludables. 

2.5.5.3. Activa les mesures preventives per garantir la seguretat dels 

membres del seu equip i fa el seguiment de les mateixes. 

2.5.5.4. Comunica a RRHH qualsevol alteració de la normativa en els 

llocs de treball. 
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2.6. Liderar la coordinació entre els diferents torns de la Divisió a on està adscrit 

tot garantint una comunicació interna adequada.  

2.7. Dirigir els recursos humans, econòmics, materials i tecnològics adscrits, en 

funció dels resultats esperats i integrar la prevenció de riscos laborals, d'acord 

amb el sistema de gestió de seguretat i salut laboral de l'Ajuntament. 

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

2.7.1. Anticipar conflictes en l'ús dels recursos: 

2.7.1.1. Estableix i comunica els indicadors d’acompliment que permetin 
realitzar el seguiment de l’assoliment de les tasques. 

2.7.1.2. Treballa de forma constant un clima de confiança i respecte que 
afavoreix una productivitat alta. 

2.7.1.3. Resol els conflictes interpersonals i els conflictes entre els 
equips. 

2.7.1.4. Busca eines, programes i tecnologia que millori la gestió.  

2.7.2.  Realitzar el control pressupostari del departament: 

2.7.2.1. Executa el pressupost assignat de manera correcta 

2.7.2.2. Avalua periòdicament els costos de les seves decisions. 

2.7.2.3. Proposa mesures d’optimització dels recursos i millora de 
l’eficiència.  

2.7.2.4. Proposa a la direcció la distribució dels recursos econòmics dins 
del marc establert per la gerència. 

2.7.3. Adequar la persona al lloc i el lloc a la persona: 

2.7.3.1. Destina els elements materials i tecnològics al personal que 
n’obtindrà major rendiment. 

 2.7.3.2. Distribueix les tasques entre les persones de l’equip en funció 
de les seves habilitats i competències, vetllant per la formació 
continuada del personal. 

2.7.3.3. Coneix les limitacions de l’equip i ajusta la seva gestió a les 
limitacions de cada cas. 

2.7.4. Informar de la gestió: 

2.7.4.1. Ofereix informació rigorosa i entenedora  de la seva gestió. 
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2.7.4.2. Transmet a les persones del seu equip les informacions i 
indicacions oportunes rebudes de la direcció o gerència. 

2.7.4.3. Ofereix retorn de l’assoliment d’objectius i resultats al seu equip 
i a la direcció corresponent. 

2.7.4.4. Recull informació sobre el resultat de la seva gestió i la 
contrasta amb del seu equip. 

2.7.5. Integrar la prevenció de riscos laborals:  

2.7.5.1. Fomenta la prevenció de riscos laborals, mantenint informat al 
seu equip respecte als procediments a seguir i mostrant-se receptiu 
respecte als suggeriments i queixes del personal a càrrec. 

2.7.5.2. Vetlla pel compliment de les normes, organitzant el servei per 
evitar riscos i impulsant els hàbits saludables. 

2.7.5.3. Activa les mesures preventives per garantir la seguretat dels 
membres del seu equip i fa el seguiment de les mateixes. 

2.7.5.4. Comunica a RRHH qualsevol alteració de la normativa en els 
llocs de treball. 

 
2.8. Coordinar els recursos humans adscrits al centre o equip, gestionar els 

recursos econòmics assignats i integrar la prevenció de riscos laborals, 
d'acord amb el sistema de gestió de seguretat i salut laboral de l'Ajuntament. 

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

2.8.1. Organitzar i distribuir les tasques en funció dels objectius: 

2.8.1.1. Estableix i comunica els indicadors d’acompliment que permetin 
realitzar el seguiment de l’assoliment de les tasques. 
2.8.1.2. Assigna les tasques tenint en compte les capacitats de les 
persones al seu càrrec. 
2.8.1.3. Facilita les eines i la informació necessària per a realitzar les 
tasques encomanades. 
2.8.1.4. Procura donar solució a les necessitats formatives del personal 
al seu càrrec, fomentant la formació continua. 
 

2.8.2. Fer el seguiment de les tasques assignades: 

2.8.2.1. Revisa els resultats de les tasques encarregades.  
2.8.2.2. Fa el seguiment dels recursos que s'utilitzen. 
2.8.2.3. En cas necessari, recondueix l’execució de les tasques 
assignades. 
2.8.2.4. Reconeix el treball ben fet. 
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2.8.3. Distribuir els recursos econòmics assignats: 

2.8.3.1. Prioritza les necessitats dintre del marc del recursos econòmics. 
2.8.3.2. Planifica la despesa anual. 
2.8.3.3. Distribueix els recursos econòmics en funció de les prioritats. 
2.8.3.4. Vetlla perquè la despesa econòmica s’ajusti als criteris 
establerts. 
 

2.8.4. Fer el seguiment dels recursos econòmics assignats: 

2.8.4.1. Justifica tècnicament les despeses, realitzant-ne el control.  
2.8.4.2. Trasllada al/la  seu/va cap les desviacions detectades. 
2.8.4.3. Contrasta el criteris establerts i la despesa realitzada. 

 

2.8.5. Integrar la prevenció de riscos laborals: 

2.8.5.1. Fomenta la prevenció de riscos laborals, mantenint informant al 
seu equip respecte als procediments a seguir i mostrant-se receptiu 
respecte als suggeriments i queixes del personal a càrrec. 
2.8.5.2. Vetlla pel compliment de les normes, organitzant el servei per 
evitar riscos i impulsant els hàbits saludables. 
2.8.5.3. Activa les mesures preventives per garantir la seguretat dels 
membres del seu equip i fa el seguiment de les mateixes. 
2.8.5.4. Comunica a RRHH qualsevol alteració de la normativa en els 
llocs de treball. 
 

2.12. Coordinar l'equip de treballadors assignat, distribuint i supervisant les tasques 

que realitzen, i integrar la prevenció de riscos laborals, d'acord amb el sistema 

de gestió de seguretat i salut laboral de l'Ajuntament. 

 
 

3. Direcció tècnica 

 

Funcions de Direcció tècnica  són les funcions tècniques o de gestió que impliquen 

l’establiment de criteris i direcció de treballs d’elevada complexitat. També 

incorpora funcions d’assessorament com a referent dins de la família professional.  

 

Les  Funcions de Direcció tècnica  són les funcions bàsiques següents: 
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3.1. Dirigir la planificació, coordinació, execució  i control dels programes, 

processos i serveis en funció dels resultats esperats. 

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

3.1.1. Planificar el valor afegit: 

3.1.1.1. Contextualitza els objectius del departament en la “cadena de 
valor” de la direcció o àrea. 
3.1.1.2. Participa, amb la direcció, en la definició i establiment dels 
“resultats esperats”. 
3.1.1.3. Manté una previsió actualitzada de la necessitat de recursos. 
3.1.1.4. Anticipa els conflictes en l’ús de recursos i assegura una presa 
de decisions alineada amb les necessitats de la Direcció. 
 

3.1.2. Coordinar transversalment: 

3.1.2.1. Facilita l’actuació transversal del departament, vetllant per 
l’adequada interacció amb la resta de l’organització.  
3.1.2.2. Estableix reunions periòdiques amb persones d’altres àrees o 
departaments amb la intenció de fomentar la cooperació. 
3.1.2.3. Es coordina amb altres departaments per evitar duplicitats o 
buits en l’actuació.  
3.1.2.4. Pren decisions per prioritzar adequadament l’aplicació dels 
recursos en l’execució dels programes i processos.  
 

3.1.3. Controlar l’execució: 

3.1.3.1. Dissenya i implanta el quadre de comandament del 
departament . 
3.1.3.2. Revisa periòdicament el quadre de comandament amb el seu 
equip i amb la direcció. 
3.1.3.3. Contrasta el resultats esperats amb els indicadors del quadre. 
3.1.3.4. Supervisa la resolució dels problemes i les alternatives de 
solució  implantades.  
 

3.2. Desenvolupar i executar el pla de treball per tal d’aconseguir els objectius 

marcats pel Govern Municipal. 

3.3. Dirigir el disseny de la planificació, la coordinació, l’execució  i l'avaluació 

dels programes, processos i serveis de l’òrgan on està adscrit per 

l’acompliment dels objectius marcats. 

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

3.3.1. Elaborar els plans, d’acord amb el PAM, el pla anual i el pla gerencial: 
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3.3.1.1. Estableix “on volem anar” i dissenya sistemes per mesurar-ho. 
3.3.1.2. Analitza els avantatges i els inconvenients dels programes i 
actua en conseqüència. 
3.3.1.3. Identifica els recursos clau del servei.  
3.3.1.4. Dissenya amb claredat els plans de treball. 
 

3.3.2. Involucrar a l’equip en la planificació i l’avaluació: 

3.3.2.1. Garanteix el coneixement de la planificació, dels objectius fixats 
i dels resultats qualitatius esperats a l’equip.  
3.3.2.2. Garanteix la participació de l’equip en la confecció dels plans. 
3.3.2.3. Fixa, amb el consens de l’equip, objectius, terminis i resultats 
esperats. 
3.3.2.4. Identifica amb l’equip de treball les dificultats i possibles 
desviacions sobre els itineraris marcats, i proposa solucions. 
 

3.3.3. Garantir la qualitat i mètode en el disseny de la planificació: 

3.3.3.1. Garanteix l'eficiència en temps i cost dels programes i serveis de 
la direcció. 
3.3.3.2. Garanteix la direcció i coordinació dels membres de l’equip per 
l’assoliment dels programes: assignació de funcions, punts clau de 
seguiment i avaluació. 
3.3.3.3. Vetlla perquè  els seus equips vagin en la línia determinada pel 
compliment dels objectius fixats. 
3.3.3.4. Confecciona els plans amb mètodes provats i estandarditzats. 
 

3.3.4. Introduir millores d'eficiència, innovació, en els processos de l'òrgan de 

manera continuada.  

3.3.4.1. Involucra a l’organització en la consecució dels objectius i la 
millora dels procés. 
3.3.4.2. Treballa permanentment en l'avaluació i millora dels processos i 
programes. 
3.3.4.3. Estableix indicadors que ajuden a la millora dels serveis. 
3.3.4.4. Parametritza els processos de millora.  
 

3.4. Determinar els protocols, paràmetres tècnics, circuits i procediments per a la 

realització dels objectius assenyalats i/o dels serveis prestats, la seva 

coordinació i control de les prestacions. 

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

3.4.1. Diagramar fluxos i determinar els recursos necessaris: 

3.4.1.1. Dissenya els processos en funció dels recursos disponibles. 
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3.4.1.2. Redacta els protocols d’actuació amb la definició dels processos, 
procediments, manuals i instruccions necessàries.  
3.4.1.3. Aconsegueix els recursos tècnics necessaris per a l’execució dels 
treballs a realitzar. 
3.4.1.4. Aprofita les bones pràctiques municipals de casos similars.  
 

3.4.2. Identificar els procediments crítics: 

3.4.2.1. Relaciona cada protocol, circuit o procediment amb un o més 
objectius. 
3.4.2.2. Lidera la identificació dels protocols crítics amb la participació 
dels tècnics. 
3.4.2.3. Identifica quins són els procediments crítics per a l’assoliment 
dels objectius del departament. 
3.4.2.4. Prioritza els recursos disponibles a la prestació dels 
procediments crítics. 
 

3.4.3. Fer seguiment de les prestacions: 

3.4.3.1. Revisa i actualitza anualment l’execució del pla de treball i el seu 
assoliment. 
3.4.3.2. Fa reunions periòdiques de seguiment, assigna responsables i 
controla la utilització dels recursos. 
3.4.3.3. Comunica el pla establert i els objectius que es pretenen assolir. 

 

3.4.4. Millorar els procediments: 

3.4.4.1. Contribueix amb idees de millora a  l’elaboració de normatives 
i/o eines corporatives. 
 3.4.4.2. Vetlla per la millora continua dels processos a l’objecte d’assolir 
una organització més eficient. 
3.4.4.3. Treballa activament en la reutilització i creació de mecanismes 
que permetin garantir la millora dels serveis o projectes. 
3.4.4.4. Crea mecanismes d’aplicació de plantilles, manuals de 
funcionament i controls de qualitat definint els rols necessaris en el seu 
equip.  

 

3.5 Dirigir treballs tècnics i estudis de la seva família professional sobre les matèries 

competència de l’òrgan on presten els seus serveis. 

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

3.5.1. Valorar l’impacte del treball o estudi: 

3.5.1.1. Identifica i/o estableix els objectius clau . 



                                                                                                                    Gerència de Recursos Humans i Organització  
 

Diccionari de funcions 

 

25 

 

3.5.1.2.  Realitza estudi de viabilitat.  
3.5.1.3. Estableix i defineix indicadors d’acompliment per fer el 
seguiment dels objectius. 

3.5.2. Planificar el procés: 

3.5.2.1. Identifica les diferents fases del procés. 
3.5.2.2. Vincula recursos, afectacions, i terminis a cada fase del procés. 

 

3.5.3. Presentar el treball o estudi a les persones implicades: 

3.5.3.1. Presenta els objectius de forma concreta i clara. 
3.5.3.2. Explica de forma convincent els criteris del treball.  
3.5.3.3. Es coordina i interlocuta amb altres departaments, agents 
externs que intervenen i/o amb estaments superiors. 

 

3.5.4. Garantir el control de l’impacte i de l’aplicació de la planificació: 

3.5.4.1. Fa el seguiment dels recursos que s'utilitzen i dels terminis 
establerts a cada fase del treball o estudi. 
3.5.4.2. Orienta les actuacions dels participants en el procés.  
3.5.4.3. Contrasta periòdicament l’execució amb els indicadors clau del 
treball o estudi i actua en conseqüència. 

 

3.6. Assessorar a la Corporació Municipal en les qüestions que siguin objecte de 

la seva família professional o en el marc d’una especialització concreta. 

Representar tècnicament en la seva especialitat a la Corporació Municipal. 

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

 

3.6.1. Definir els objectius i motius de l’assessoria o consulta: 

3.6.1.1. Atén les necessitats de la Corporació Municipal i obté la 

informació necessària per delimitar l’objecte de l’assessoria.  

3.6.1.2. Identifica i sintetitza l’objectiu de la consulta, contrastant-lo 

amb el “client”. 

3.6.1.3. Avalua i proposa idees inicials i/o els recursos necessaris per fer 

l’assessorament.  

 

3.6.2. Analitzar l’entorn on es produeix la necessitat o consulta: 

3.6.2.1. Relaciona la consulta o l’assessorament amb la normativa i 

interessos municipals. 

3.6.2.2. Comparteix transversalment la qüestió per incorporar punts de 

vista diferents o diverses interpretacions. 

3.6.2.3. Recull l’opinió o posicionament dels diferents agents implicats 

en la qüestió. 
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3.6.2.4. Valora els aspectes qualitatius del tema a tractar. 

 

3.6.3 Garantir la utilitat de la consulta o assessoria: 

3.6.3.1. Intenta ajustar-se a l’objectiu, oferint alternatives ajustades a la 

legalitat i  a l’entorn real. 

3.6.3.2. Dóna la informació de forma estructurada i clara. 

3.6.3.3. Exposa els arguments tècnics a favor i en contra de les diferents 

opinions o propostes. 

3.6.3.4. Acompanya al “client” un cop assessorat. 

 

3.7. Elaborar o dirigir l’elaboració d’informes, dictàmens o propostes de 

resolució de gran complexitat o impacte per a la Corporació Municipal. 

Assessorar a altres tècnics en la seva especialitat professional. 

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

 

3.7.1. Donar visió estratègica a l’informe, dictamen o proposta: 

3.7.1.1.   Transmet l'estratègia de la direcció a l’informe, dictamen o 

proposta. 

3.7.1.2.  Adequa l’estructura de l’informe, dictamen o proposta 

segons l’objectiu a assolir. 

3.7.1.3. Té en compte els “antecedents” i els objectius finals. 

3.7.1.4. Coordina equips interns i externs. Implica a diferents àrees i 

persones. 

 

3.7.2 Orientar  la realització de l’informe, dictamen o proposta: 

3.7.2.1. Dóna directrius per l’elaboració de l’informe, dictamen o 

proposta. 

3.7.2.2. Transmet coneixements, dóna criteri i assessora en casos de 

difícil interpretació. 

3.7.2.3. Contrasta la documentació que ha consultat el tècnic amb el 

contingut. Garanteix la coherència. 

3.7.2.4. En cas necessari, retorna l’informe, dictamen o proposta 

amb anotacions i correccions precises. 

 

  Interpretar i analitzar:  

3.7.1.1. Relaciona els informes, dictàmens o propostes amb el 

requisits inicials. 
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3.7.1.2. Analitza l’estructura interna de l’informe, dictamen o 

proposta en relació als objectius inicials. 

3.7.1.3. Analitza el contingut de l’informe en relació amb la 

normativa i el procediment. 

3.7.1.4. Dóna suport i guia les actuacions de la resta de participants 

en el procés. 

  

3.7.4  Innovar, crear, millorar:  

3.7.2.1. Elabora alternatives noves, més viables, més enllà dels 

objectius dels informes o propostes. 

3.7.2.2. Provoca canvis normatius, organitzatius i/o procedimentals.  

3.7.2.3. Redissenya i millora processos. 

 

 Establir línies de treball, criteris i marcs de referència en l’àmbit per la 

transformació i millora dels serveis, processos i recursos objecte de l’òrgan on 

presten els seus serveis i de la seva família professional. 

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

3.8.1 Contrastar l’efectivitat actual i avaluar la necessitat de millora: 

3.8.1.1. Consulta periòdicament els sistemes d’avaluació i extreu 

informació dels usuaris dels serveis. 

3.8.1.2. Col·labora amb la direcció i altres estaments en tot allò 

relacionat amb el seu àmbit d’influència. 

3.8.1.3. Contrasta els indicadors de servei i els objectius dels treballs 

tècnics, informes, dictàmens o propostes amb els resultats 

finals. 

3.8.1.4. Proposa noves línies de treball i objectius de millora. 

 

3.8.2 Planificar el procés de posta en marxa de les millores: 

3.8.2.1. Planifica les diferents fases de la implementació. 

3.8.2.2. Vincula mitjans, persones i àrees afectades, recursos i 

terminis. 

3.8.2.3. Planteja clarament els diferents escenaris possibles i 

planifica alternatives. 

3.8.2.4. Manté  els canals adequats de comunicació amb els 

estaments superiors. 

 

3.8.3. Presentar les noves línies de treball, criteris o marcs de referència a 

les persones implicades : 
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3.8.3.1. Presenta la necessitat de canvi de forma concreta i clara. 

3.8.3.2. Explica de forma convincent les noves línies de treball, 

criteris o marcs de referència a les persones implicades. 

3.8.3.3. Es coordina i interlocuta amb d’altres departaments i/o 

agents externs que intervenen. 

 

3.8.4 Garantir el control de l’impacte i de les noves línies de treball, 

criteris o marcs de referència : 

3.8.4.1. Fa el seguiment dels recursos que s'utilitzen.  

3.8.4.2. Fa el seguiment del temps emprat a cada fase del treball o 

estudi. 

3.8.4.3. Recolza i guia les actuacions de la resta de participants en el 

procés.  

3.8.4.4. Contrasta periòdicament la implementació amb els 

indicadors clau de servei i els objectius i actua en 

conseqüència. 

 

3.9. Assessorar tècnicament sobre procediments relatius a les matèries, 

assumptes i processos que siguin objecte de l’òrgan on presten els seus 

serveis.  

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

3.9.1. Definir els objectius i motius de l’assessoria:  

3.9.1.1. Atén les necessitats de la Corporació Municipal i obté la 

informació necessària per delimitar l’objecte de l’assessoria.  

3.9.1.2.  Identifica i sintetitza l’objectiu de la consulta, contrastant-lo 

amb el “client”. 

3.9.1.3. Avalua i proposa idees inicials i/o els recursos necessaris  per 

fer l’assessorament.  

 

3.9.2. Analitzar la informació: 

3.9.2.1. Relaciona l’assessorament amb la normativa, normes i 
polítiques municipals. 
3.9.2.2. Sap cercar els antecedents, informació de consultes i 
assessories similars. 
3.9.2.3.   Estructura la informació disponible. 
3.9.2.4.  Discrimina la informació important de la innecessària 
aplicant criteris objectius. 
3.9.2.5 En cas necessari, comparteix transversalment la informació 
per incorporar punts de vista diferents o diverses interpretacions. 
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3.9.3.  Garantir la utilitat de la consulta o assessoria: 

3.9.3.1. S’ajusta a l’objectiu donant alternatives dintre del marc legal 

i l’entorn. 

3.9.3.2. Dóna la informació de forma estructurada i clara. 

3.9.3.3. Dóna les respostes tècniques de forma exhaustiva i 

objectiva. 

3.9.3.4. Té en compte als interlocutors als que s’adreça, adequa el 

llenguatge tècnic als interlocutors  

3.9.3.5. És àgil en la resposta. 

3.9.3.6. Valida jeràrquicament l’assessoria. 

 

3.10. Supervisar informes, dictàmens i propostes de resolució realitzats per 

altres tècnics, i elaborar els de major complexitat. 

Factors clau d’èxit i Evidències d’acompliment 

3.10.1. Planificar i realitzar  l’informe, dictamen o proposta: 

3.10.1.1 Adequa l’estructura de l’informe, dictamen o proposta 

segons l’objectiu a assolir. 

3.10.1.2 Té en compte els “antecedents” i els objectius finals. 

3.10.1.3 Recomana plantilles, models i documents estàndard. 

3.10.1.4 Recomana pautes de treball eficients. 

 

3.10.2. Orientar en la realització de l’informe, dictamen o proposta: 

3.10.2.1. Dóna directrius per a l’elaboració de l’informe, dictamen   o 

proposta. 

3.10.2.2. Contrasta la documentació que ha consultat el tècnic amb el 

contingut. Garanteix la coherència. 

3.10.2.3. En cas necessari retorna l’informe, dictamen o proposta 

amb anotacions i correccions precises. 

 

3.10.3.  Interpretar i analitzar:  

3.10.3.1 Relaciona els informes, dictàmens o propostes amb el 
requisits inicials. 

3.10.3.2 Analitza l’estructura interna de l’informe, dictamen o 
proposta en relació als objectius inicials. 

3.10.3.3 Analitza el contingut de l’informe en relació amb la 
normativa i el procediment. 
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3.11. Definir procediments, normes, protocols i sistemes per al 

desenvolupament de l’actuació en l’àmbit de la seva família professional 

dins de l’òrgan on presten els seus serveis. 

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

 

 

 

3.11.1 Identificar els procediments, normes, protocols o sistemes a 

definir: 

3.11.1.1 Consulta periòdicament els sistemes d’avaluació i extreu 

informació dels  usuaris dels serveis. 

3.11.1.2 Contrasta els indicadors de servei i els objectius dels 

treballs tècnics, informes, dictàmens o propostes amb els resultats 

finals dels  mateixos. 

3.11.1.3 Proposa la definició de nous procediments o protocols. 

 

3.11.2  Elaborar el procediment, la norma el protocol o sistema a definir: 

3.11.2.1 Identifica les dades bàsiques que ha de contenir el 

procediment, norma, protocol o sistema. 

3.11.2.2 Interlocuta amb els usuaris afectats per la nova definició. 

3.11.2.3 Seqüencia els passos o punts importants i utilitza un 

format estàndard eficient. 

 

3.11.3  Divulgar i donar a conèixer a les persones implicades: 

3.11.3.1 Col·labora amb l’assessoria de la resta del personal tècnic 

de l’àrea. 

3.11.3.2 Coordina la divulgació amb altres agents implicats interns 

o externs. 

 

3.12. Assessorar i donar suport a altres tècnics, en el marc de les competències 

i recursos de l’òrgan on presten servei.  

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 
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3.12.1  Definir correctament la consulta i/o necessitat: 

3.12.1.1 Identifica i sintetitza l'encàrrec i el contrasta amb el tècnic 

“client.” 

3.12.1.2 S’ajusta a criteris de planificació i de disponibilitat de 

recursos. 

3.12.1.3 Contextualitza la consulta o l’assessorament amb les 

normatives municipals, tècniques i institucionals.  

3.12.1.4 Aplica l’experiència en altres tasques similars a la demanda 

de suport actual. 

 

3.12.2 Analitzar la informació: 

3.12.2.1 Estructura la informació disponible.  

3.12.2.2 Discrimina la informació important de la innecessària 

aplicant criteris objectius. 

3.12.2.3 En cas necessari, comparteix transversalment la qüestió per 

incorporar punts de vista diferents o diverses interpretacions. 

 

3.12.3 Donar resposta a la consulta: 

3.12.3.1 Prioritza les respostes i terminis en funció de criteris i 

recursos establerts. 

3.12.3.2 Contextualitza les respostes en el marc del conjunt 

normatiu, tècnic i institucional.  

3.12.3.3  Dóna la informació necessària de forma estructurada, clara i 

objectiva.  

3.12.3.4  És àgil en la resposta. 

 

3.13. Planificar la implantació i gestionar serveis competència de l’òrgan on 

s’adscriuen, i controlar la qualitat i compliment de la seva execució.  

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

3.13.1 Planificar l’abast del servei: 

3.13.1.1 Coneix els tipus i característiques dels destinataris del 

servei. 

3.13.1.2 Coneix l’entorn al que s’adreça el servei. 

3.13.1.3 Interpreta les necessitats a satisfer. 

3.13.1.4 Té en compte les limitacions de recursos, el marc normatiu 

i legal. 

3.13.2 Establir els processos bàsics del servei:  
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3.13.2.1 Identifica i/o estableix els objectius clau del servei.  

3.13.2.2 Planifica els diferents processos que haurà de tenir el 

servei. 

3.13.2.3 Estableix i defineix indicadors de procés que permetin 

realitzar el seguiment de l’assoliment del objectius clau. 

3.13.2.4 Estableix els recursos i les eines que intervindran en 

cadascuna de les fases del procés. 

 

3.13.3 Garantir el control de l’actuació del servei:  

3.13.3.1 Fa el seguiment dels recursos que s'utilitzen.  

3.13.3.2 Fa el seguiment del temps utilitzat en cada uns dels 

processos del servei. 

3.13.3.3 Assessora a la resta de participants en el procés sobre les 

seves actuacions dintre del servei. 

3.13.3.4 Contrasta els resultats dels processos amb els indicadors 

clau del servei i recomana actuacions en conseqüència. 

 

3.13.4 Proposar alternatives de millora: 

3.13.4.1 Proposa informes de control i alternatives de millora als 

processos definits. 

3.13.4.2 Planteja modificacions als processos per evitar incidències 

o desviacions dels objectius clau. 

3.13.4.3 Proposa accions per millorar els processos del servei. 

 

3.14. Coordinar els serveis que li són adscrits, per tal d’assolir els resultats 

esperats, d’acord amb els objectius marcats pel seu superior.  

3.15. Supervisar i coordinar  els  serveis policials de la unitat,  per delegació de 

l’Intendent. 

3.16. Dirigir i fer el seguiment dels programes, processos i serveis que li són 

adscrits, per tal d’assolir els resultats esperats, d’acord amb els objectius 

marcats pel seu superior. 

3.17. Desenvolupar les funcions de referent de la Unitat, si s’escau. 

3.18. Executar i coordinar els protocols, circuits i procediments per a la 

realització dels objectius assenyalats pel seu superior. 

3.19.  Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes. 
 



                                                                                                                    Gerència de Recursos Humans i Organització  
 

Diccionari de funcions 

 

33 

 

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

 

3.19.1.  Conèixer les responsabilitats i riscos derivats de la delegació 

exercida: 

3.19.1.1. Sap identificar els límits de la delegació. 

3.19.1.2. Identifica qüestions que poden  generar problemes o 

incidències. 

3.19.1.3. Assegura una comprensió adient i compartida dels 

problemes i els riscos que pot provocar l’exercici de la delegació. 

3.19.1.4. Té la preparació tècnica necessària per exercir la 

delegació. 

 

3.19.2. Garantir la seguretat dels processos i circuits de la delegació 

exercida: 

3.19.2.1. Exerceix les tasques derivades de la delegació 

responsablement, complint el terminis, els controls i les normes. 

3.19.2.2. Estableix un sistema de reporting que permet donar un 

retorn puntual sobre les passes necessàries i circuits de la delegació. 

3.19.2.3. Demana i dona retorn de la marxa de les delegacions 

atribuïdes. 

 

3.19.3  Exercir les delegacions de forma corresponsable amb el delegant: 

3.19.3.1 Respecta el criteri del delegant i la independència dels 

implicats en cada acte delegat. 

3.19.3.2. Actua vers la delegació atribuïda sense necessitat d’ordres 

directes. 

3.19.3.3. Estableix un marc formalitzat de la delegació atribuïda. 

 

3.20.  Exercir la defensa jurídica de la Corporació Municipal, si correspon a l’òrgan 

on presten els seus serveis.  

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

 

3.20.1 Traslladar el criteri polític al criteri jurídic: 

3.20.1.1. Cerca directrius clares dels interessos i estratègies 

municipals corporatives. 

3.20.1.2. Cerca directrius clares per part del estaments superiors 

corresponents. 
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3.20.2 Preparar la defensa:  

3.20.2.1.Elabora l’estratègia de defensa jurídica de manera 

conjunta amb l'òrgan que ha de tramitar l’expedient.  

3.20.2.2.Col·labora i es coordina amb la persona que defensa i 

l'òrgan gestor que ha elaborat l’expedient. 

3.20.2.3.Manté un contacte directe fluid amb els responsables de 

l’expedient en litigi. 

  

3.20.3 Gestionar  l’experiència: 

3.20.3.1.Que el  coneixement generat amb la defensa jurídica sigui 

incorporat com a bones pràctiques a l’organització. 

3.20.3.2 Realitza el retorn als òrgans gestors.  

 

3.21 Donar impuls als programes i projectes i coordinar les actuacions dels 

recursos humans i materials assignats adaptant els mitjans personals i 

materials disponibles a la programació establerta. 

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

 

3.21.1 Analitzar els  recursos disponibles: 

3.21.1.1 Contrasta els recursos disponibles amb l’abast del projecte. 

3.21.1.2 Elabora la planificació dels recursos disponibles per tal 

d’assolir la màxima eficàcia. 

 

3.21.2 Transmetre la importància dels objectius bàsics:  

3.21.2.1 Comunica els objectius del projecte de forma clara i 

definida a l’equip del projecte. 

3.21.2.2. Sap transmetre la importància del projecte a l’equip. 

 

3.21.3 Impulsar el projecte verticalment: 

3.21.3.1 Està alerta en vers les decisions que prenen els càrrecs 

directius i comandaments en relació als projectes que gestiona. 

3.21.3.2 Vetlla perquè els directius i càrrecs de comandament 

prenguin efectivament les decisions que cal per avançar. 

3.21.3.3 Provoca les condicions necessàries per tal que directius i 

comandaments puguin decidir amb informació i objectivitat. 

 

3.21.4 Comunicar personalment i col·lectivament: 

3.21.4.1 Organitza espais de trobada amb les persones implicades. 
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3.21.4.2 Sap quan felicitar i quan corregir. 

3.21.4.3 Delega funcions i responsabilitat a les persones implicades. 

 

3.21.5 Fer seguiment dels projectes: 

3.21.6.1 Detecta les desviacions i  actua per corregir-les. 

3.21.6.2 Identifica prèviament els problemes i/o necessitats i 

incorpora les accions adients. 

 

3.22. Dissenyar i realitzar el desenvolupament de la programació de l'equip en 

el marc d’actuació fixat i sota les directrius de l‘òrgan superior on està 

adscrit l’equip o centre prestador de serveis. 

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

 

3.22.1 Analitzar la programació: 

3.22.1.1. Contrasta, periòdicament, la programació amb les 

necessitats del territori o àmbit. 

3.22.1.2. Defineix els objectius, fites i indicadors de qualitat 

necessaris. 

3.22.1.3. Fa estimacions del pressupost i temps necessari. 

 

3.22.2. Planificar el desenvolupament de la programació: 

3.22.2.1. Estableix les activitats, fites i resultats a lliurar. 

3.22.2.2. Calcula els recursos necessaris per dur a la programació i el 

temps necessari. 

3.22.2.3. Preveu i controla els punts crítics de la programació.  

 

3.22.3. Supervisar la realització de la programació: 

3.22.3.1. Convoca reunions periòdiques a l’equip amb objectius 

clars per revisar els avenços. 

3.22.3.2. Realitza accions puntuals per controlar determinats 

aspectes de la programació. 

3.22.3.3. Manté la interacció amb tots el membres del seu equip 

per corregir desviacions o felicitar en relació als avenços. 

 

3.22.4. Fer seguiment: 
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3.22.4.1. Detecta les desviacions durant el desenvolupament de la 

programació, intervenint per la seva correcció.  

3.22.4.2. Quantifica periòdicament el grau de desviació, avaluant  

l’estat de la programació i corregint les desviacions. 

3.22.4.3. Incorpora a la programació els canvis que es produeixen.  

 

3.23. Dirigir la definició, planificació, execució i supervisió dels programes i 

projectes dins l’òrgan on presten els seus serveis. 

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

 

3.23.1 Estimar l’abast del projecte. Redactar la proposta: 

3.23.1.1 Especifica clarament l’objecte del projecte. 

3.23.1.2 Defineix els objectius, fites i indicadors de qualitat 

necessaris.  

3.23.1.3 Fa estimacions de pressupost i temps necessari. 

 

3.23.2 Planificar el projecte:  

3.23.2.1 Programa les activitats, fites i productes a lliurar del 

projecte. 

3.23.2.2 Calcula els recursos necessaris per dur a terme el projecte i 

el temps necessari. 

3.23.2.3 Estableix la viabilitat econòmica i tècnica del projecte.  

3.23.2.4 Preveu i controla els punts crítics de la planificació.   

 

3.23.3 Executar i supervisar la realització 

3.23.3.1 Revisa el progrés i el desenvolupament tècnic del projecte. 

3.23.3.2 Registra i fa la difusió del desenvolupament del projecte 

detallant desviacions i accions correctores. 

3.23.3.3 Convoca reunions periòdiques a l’equip amb objectius clars 

per revisar els avenços. 

3.23.3.4 Realitza accions puntuals per controlar determinats 

aspectes de la programació. 

3.23.3.5 Manté la interacció amb tots el membres del seu equip per 

corregir desviacions o felicitar en relació als avenços. 

 

3.23.4 Fer seguiment: 

3.23.4.1 Detecta les desviacions durant el desenvolupament de la 

programació, intervenint per la seva correcció 
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3.23.4.2 Quantifica periòdicament el grau de desviació, avaluant  

l’estat de la programació i. corregint les desviacions. 

3.23.4.3 Incorpora a la planificació els canvis que es produeixen.  

 

3.24. Col·laborar amb altres unitats de l’organització territorial i altres òrgans 

per a definir criteris tècnics que siguin d’aplicació als projectes. 

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

 

3.24.1 Conèixer els òrgans o unitats implicats: 

3.24.1.1 Estableix relacions amb les unitats implicades. 

3.24.1.2 Estableix les relacions necessàries amb persones de l’entorn  

del  projecte encomanat. 

3.24.1.3  Sap quina informació i recursos són necessaris i on es 

troben. 

 

3.24.2 Donar a conèixer el projecte: 

3.24.2.1 Determina a qui se li ha de comunicar la informació i de 

quina manera.  

3.24.2.2 Elabora la documentació i informació del projecte de forma 

clara i entenedora per facilitar als altres la comprensió. 

3.24.2.3 Programa reunions periòdiques d’informació i/o seguiment.   

 

3.24.3 Fer comprendre el projecte: 

3.24.3.1 Esbrina les necessitats dels altres per poder intercanviar 

criteris i informació. 

3.24.3.2 Comunica a les unitats col·laboradores els beneficis del 

projecte. 

3.24.3.3 Té en compte les limitacions de temps i recursos dels altres 

per poder exigir la col·laboració en els criteris de forma raonable. 

 

3.24.4 Complir, confiar, agrair: 

3.24.4.1 Escolta les diferents opinions de les altres àrees o òrgans. 

3.24.4.2 Defineix de forma clara i senzilla els criteris tècnics 

d’aplicació al projecte. 

3.24.4.3 Defineix clarament els productes a lliurar i els actors. 

3.24.4.4 Dóna suport als compromisos dels altres i agraeix el 

compliment. 
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3.25. Dirigir programes i projectes desenvolupats per externs dins de l’òrgan on 

presten els seus serveis.  

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

 

3.25.1 Establir les fites formals del projecte : 

3.25.1.1. Coneix el contracte establert i els marges de negociació 

possibles amb el proveïdor. 

3.25.1.2. Explica amb claredat els resultats i els objectius que 

s’esperen de les tasques externalitzades.  

3.25.1.3.Clarifica les aportacions que deu  té que assolir l’empresa 

externa. 

 

3.25.2 Pactar el cronograma del projecte: 

3.25.2.1. Pauta i organitza dels resultats a obtenir i verifica la 

viabilitat dels processos compromesos per l’empresa externa. 

3.25.2.2.Marca terminis clars. Pla d’etapes del projecte i fites a 

assolir en el temps. 

 

3.25.3 Assegurar un pla de comunicació: 

3.25.3.1. Col·labora i  coordina amb l’equip extern. 

3.25.3.2. Es troba receptiu davant les demandes o problemes que 

puguin sorgir en el desenvolupament de les tasques externalitzades.  

3.25.3.3. Alinea les propostes dels externs amb els objectius del 

projecte. 

 

3.25.4 Fer seguiment: 

3.25.4.1. Estableix un procés per documentar els canvis que es 

produeixen en el desenvolupament del projecte. 

3.25.4.2. Analitza i revisa l’assoliment de les fites pactades. 

3.25.4.3. Realitza reunions de seguiment periòdiques i documenta 

les decisions  o canvis  que es produeixen. 

3.25.4.4. Pren decisions  sobre la necessitat de replanificar la 

despesa i recursos en funció del calendari i objectius assolits. 

 

3.26. Garantir la comunicació interna en la unitat, així com la coordinació entre 

els torns. 
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3.27. Donar la fe pública i l’assessorament legal preceptiu. 

 3.29.  Control i fiscalització. 

3.30.  Maneig i custòdia de valors i efectes dipositats, i formalització de les actes             

d’arqueig. 

 

4. Tècniques bàsiques 

 

Funcions Tècniques bàsiques  són les funcions vinculades a l’exercici de la 

professió i/o categoria dels tècnics dins de les diferents famílies professionals. 

 

Les  Funcions Tècniques bàsiques  incorporen  les funcions bàsiques següents: 

 

4.1. Realitzar el seguiment i control de la prestació de serveis. 

4.1.1. Establir i  comunicar els indicadors bàsics per al control del servei: 

4.1.1.1. Defineix de forma clara i senzilla els indicadors clau. 

4.1.1.2. Unifica els diferents criteris i visions del seu equip. 

4.1.1.3. Defineix i Comunica els resultats finals i  impactes que ha de 

tenir el servei ofert. 

4.1.1.4. Negocia amb el seu personal els criteris d’avaluació y 

periodicitat dels controls. 

 

4.1.2. Recolzar i guiar en l’acompliment dels indicadors: 

4.1.2.1. Comparteix expectatives, reptes i problemes en el servei 

atorgat. 

4.1.2.2. Manté els canals de comunicació amb el seu personal i els 

estaments superiors. 

4.1.2.3. Transmet coneixements, dóna criteri  i assessora en casos 

difícils. 

4.1.2.4. Recomana pautes de treball eficients.  

 

4.1.3. Fer seguiment: 

4.1.3.1. Contrasta periòdicament el servei amb l’impacte de qualitat 

final. 
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4.1.3.2. Analitza els recursos que s'utilitzen.  

4.1.3.3. Analitza el temps emprat en les fases clau de la prestació 

del servei. 

4.1.3.4. Analitza el compliment de tots el requisits, normativa i 

legalitat del procés de prestació.  

 

4.1.4. Millorar el procediment de la prestació del servei: 

4.1.4.1. Consulta periòdicament els sistemes de l’Ajuntament 

d’avaluació de la prestació dels serveis.  

4.1.4.2. Elabora alternatives noves, més viables en l’operativa de la 

prestació dels serveis. 

4.1.4.3. Detecta punts febles en la prestació del servei i proposa 

accions de millora. 

4.1.4.4. Cerca el recolzament dels estaments superiors per 

incorporar les millores. 

 

4.2. Prestar l’atenció directa als infants, seguint i avaluant el procés evolutiu de 

cada infant   

4.2.1. Organitzar i avaluar el procés d’ aprenentatge: 

4.2.1.1 Planifica adequadament les activitats. 

4.2.1.2 Programa i acomoda la intervenció en funció de les 

necessitats dels infants del grup. 

4.2.1.3. Organitza l’aula, els materials i els espais adients i manté 

l’ordre i  la higiene.  

4.2.1.4. Dissenya activitats obertes, riques i variades. 

4.2.1.5. Efectua registres per realitzar el seguiment i avaluació dels 

infants.  

 

4.2.2. Atendre els infants: 

 

4.2.2.1. Acompanya a cada infant de manera individual amb un 

tracte respectuós. 

4.2.2.2. Té cura de les necessitats bàsiques dels infants: alimentació, 

descans, seguretat i higiene.  

4.2.2.3 Estableix límits i contenció i genera un bon clima a l’aula. 

4.2.2.4 Afavoreix la interacció entre els infants. 
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4.2.3  Informar a les famílies: 

4.2.3.1. Manté informades a les famílies amb respecte i prudència 

dels fets rellevants relacionats amb l’infant. 

4.2.3.2. Prepara de manera acurada les entrevistes i les reunions 

amb les famílies. 

4.2.3.3. Estableix una bona relació amb les famílies i assoleix un bon 

grau d’acceptació per part d’aquestes. 

4.2.3.4. Manté la confidencialitat de la informació rebuda. 

 

4.3. Planejar i desenvolupar treballs tècnics i estudis en l’àmbit de la seva 

família professional, sobre les matèries competència de l’òrgan on presten els 

seus serveis. 

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

 

4.3.1 Planificar l’abast del treball: 

4.3.1.1 Identifica i/o estableix els objectius clau del treball.  

4.3.1.2 Estableix i defineix indicadors d’acompliment per fer el 

seguiment dels objectius i els  recursos necessaris.  

4.3.1.3 Planifica les diferents fases del treball o estudi. 

 

4.3.2 Diagramar la planificació del treball o estudi: 

4.3.2.1 Organitza i calendaritza les diferents fases d’execució del 

treball o estudi. 

4.3.2.2 Vincula a cada fase els recursos, afectacions i terminis 

establerts. 

 

4.3.3 Executar les accions: 

4.3.3.1 Porta a terme les actuacions establertes a la planificació.  

4.3.3.2 Resol les incidències i planteja solucions tècniques 

alternatives dintre del marc legal i normatiu. 

4.3.3.3 Es coordina i interlocuta amb altres departaments  i/o agents 

externs que intervenen en el procés. 

 

4.3.4  Garantir l’eficàcia de l’execució: 

4.3.4.1 Utilitza els recursos de forma eficaç. 

4.3.4.2 Compleix amb els terminis establerts a cada fase. 

4.3.4.3 Contrasta periòdicament els resultats de les accions  amb els 

indicadors i corregeix les desviacions. 
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4.4. Desenvolupar treballs tècnics i estudis de la seva especialitat, sobre les matèries 

que siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis. 

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

 

4.4.1 Identificar els indicadors clau: 

4.4.1.1 Té en compte els indicadors de gestió definits i les fites a 

assolir.  

4.4.1.2 Consulta la informació normativa i tècnica aplicable, pels 

diferents canals i mitjans disponibles. 

4.4.1.3 Cerca les dades necessàries i verifica la seva fiabilitat. 

 

4.4.2 Executar les accions i els passos definits:  

4.4.2.1 Segueix els passos establerts a la planificació. 

4.4.2.2 Resol les incidències i planteja solucions tècniques 

alternatives dins el marc legal i normatiu 

4.4.2.3 Es coordina i interlocuta amb altres departaments  i/o agents 

externs que intervenen al procés. 

 

4.4.3 Garantir l’eficàcia de l’execució:  

4.4.3.1 Utilitza els recursos de forma eficaç. 

4.4.3.2 Compleix amb els terminis establerts a cada fase. 

4.4.3.3 Contrasta periòdicament els resultats de les accions  amb els 

indicadors i corregeix les desviacions. 

 

4.5. Redactar informes, dictàmens o propostes de resolució que siguin 

competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord amb la normativa o 

els procediments establerts.  

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

 

4.5.1  Identificar els objectius i els elements clau de l’informe, dictamen o 

proposta:  

4.5.1.1 Identifica els objectius i elements claus objecte de l’informe o 

proposta. 

4.5.1.2 Utilitza el tipus d’informe adequat als objectius clau. 

4.5.1.3 Té present els elements normatius, tècnics i institucionals 

necessaris per elaborar l’informe/proposta.   
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4.5.2  Estructurar i redactar l’informe, dictamen o proposta: 

4.5.2.1 Planifica i ordena clarament les idees. Estructura 

ordenadament el contingut. 

4.5.2.2 Sintetitza els punts clau i els concreta. Fixa conclusions.  

4.5.2.3 Presenta i/o  transmet la informació de forma clara i precisa.  

 

4.5.3  Avaluar l’elaboració de l’informe, dictamen o proposta: 

4.5.3.1 Contrasta l’informe, dictamen o proposta amb els elements 

claus o objectius.  

4.5.3.2 Verifica l’acompliment dels terminis i, en cas necessari, 

proposa solucions.  

4.5.3.3 Proposa i incorpora aspectes de millora al procés de redacció. 

4.5.3.4 Crea models, plantilles i fitxes sintetitzades. Estandarditza.  

 

4.6. Prestar serveis directes ciutadans i/o usuaris de la Corporació Municipal 

determinant mesures i mobilitzant els recursos disponibles, en el marc de les 

competències de l’òrgan on presten els seus serveis. 

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

 

4.6.1 Entendre i atendre les necessitats dels ciutadans i/o usuaris:  

4.6.1.1 Atén als ciutadans i/o usuaris de forma diligent, sense 

demora. 

4.6.1.2 Identifica les dades imprescindibles per donar servei. 

4.6.1.3 Analitza les necessitats plantejades pels ciutadans i/o 

usuaris del servei, fa les preguntes adequades. 

4.6.1.4 Interpreta les necessitats presentades pels ciutadans i/o 

usuaris i les vincula amb els recursos municipals.  

 

4.6.2 Donar solucions adients: 

4.6.2.1 Troba solucions adients o alternatives. Cerca informació en 

cas de no saber la resposta. En el seu cas, i/o deriva als ciutadans 

i/o usuaris als interlocutors adients.  

4.6.2.2 Facilita els tràmits. No posa entrebancs innecessaris.  

4.6.2.3 La informació que dóna és rigorosa, acurada. 

4.6.2.4 Genera la documentació necessària per respondre. 

 

4.6.3 Fer seguiment del servei: 

4.6.3.1 Fa el seguiment dels temes fins a la resolució. 
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4.6.3.2 Executa les accions necessàries per fer el seguiment del 

servei. 

4.6.3.3 Té cura dels terminis. 

4.6.3.4 Resol les incidències i, si és necessari, dóna solucions 

alternatives. 

   

4.6.4 Avaluar el servei: 

4.6.4.1 Capta el retorn de la feina realitzada. Avalua la qualitat del 

servei prestat.  

4.6.4.2 Fa, basat en l’experiència, suggeriments de millora del 

servei. 

4.6.4.3 Incorpora les millores al desenvolupament de la seva tasca. 

 

4.7. Executar treballs tècnics de la seva especialitat, sobre les matèries que 

siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis. 

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

 

4.7.1 Identificar els elements claus de treball :  

4.7.1.1 Té en compte els indicadors de gestió definits i les fites a assolir. 

4.7.1.2 Consulta la informació normativa i tècnica aplicable, pels 

diferents canals i mitjans disponibles. 

4.7.1.3 Cerca les dades necessàries i verifica la seva fiabilitat.  

 

4.7.2 Executar les accions i els passos definits :  

4.7.2.1 Segueix els passos establerts a la planificació. 

4.7.2.2 Resol  les incidències i planteja solucions tècniques alternatives 

dins el marc legal i normatiu. 

4.7.2.3  Es coordina i interlocuta amb altres departaments i/o agents 

externs que intervenen al procés. 

 

4.7.3 Garantir l’eficàcia de l’execució:  

4.7.3.1 Utilitza els recursos de forma eficaç. 

4.7.3.2 Compleix amb els terminis establerts a cada fase. 

4.7.3.3 Contrasta periòdicament els resultats de les accions  amb els 

indicadors i corregeix les desviacions. 

 

4.8. Exercir l’actuació inspectora tècnica i/o supervisió tècnica, si correspon a 

l’òrgan on presten els seus serveis.  
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Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

 

4.8.1 Identificar l’abast de la seva actuació:  

4.8.1.1 Coneix l’àmbit d’aplicació de la seva funció i la importància de 

la mateixa.   

4.8.1.2 Identifica els punts claus del procés, activitat o funció a 

inspeccionar o supervisar. 

4.8.1.3  Té present el context en que desenvolupa la seva actuació. 

 

4.8.2 Aplicar el mètode adient: 

4.8.2.1 Empra un mètode senzill, de fàcil aplicació i  fiable. 

4.8.2.2 Utilitza les eines del mètode de forma disciplinada i ordenada.  

4.8.2.3 Segueix un procés per avaluar la informació, recollir-la de 

forma ordenada i assegurar la seva fiabilitat. 

4.8.2.4 Utilitza estàndards normatius i tècnics establerts per fer les 

valoracions. 

 

4.8.3  Elaborar i formalitzar els resultats de la inspecció o supervisió: 

4.8.3.1 Elabora els  resultats i conclusions, identificant els punts forts 

i febles.  

4.8.3.2 Proposa mesures de correcció o de millora.  

4.8.3.3 Formalitza els resultats de la inspecció o supervisió.  

4.8.3.4 Comunica els resultats a la part interessada.  

 

4.9. Planificació continuada dels efectius necessaris, gestionant amb antelació 

l’assignació adequada dels mateixos. 

4.10.  Organitzar l’operatiu segons les necessitats de cada servei, assignant els  

recursos necessaris i prenent les decisions de manera eficaç i eficient. 

4.11.  Coordinar els circuïts per a la realització dels objectius assenyalats pel seu 

superior. 

4.12.   Gestionar, controlar i avaluar activitats programades al territori, segons 

els continguts específics de les àrees competencials de bombers, i d’acord 

amb les directrius del seu superior. 

4.13. Ordenar la inspecció i la supervisió de vehicles , material operatiu, 

equipament i infraestructures dels parcs, així com fer el seguiment de 

totes les incidències derivades. 
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4.14. Seguiment i control de les tasques a desenvolupar segons ordre de prioritat 

i indicacions del Sergent. 

4.15. Impartir la docència corresponent a la seva especialitat 

 

5. Funcions de procés 

 

Funcions de procés  són les funcions de tipus administratiu que impliquen la 

gestió total o parcial d’un conjunt d’estadis i/o activitats en progressiva repetició. 

 

Les  Funcions de procés  incorporen  les funcions bàsiques següents: 

5.1.  Coordinar els recursos materials assignats:  control i seguiment dels estocs, 

realització de comandes i elaboració de previsions de futures necessitats. 

5.2. Realitzar el seguiment i control de les tasques a desenvolupar segons 

indicacions i ordre de prioritat. 

5.3. Controlar la producció diària vetllant pel compliment dels terminis de  

lliurament i la  correcta realització dels productes en base a les previsions. 

5.4. Dur a terme el procés o processos dels que es responsabilitza per tal 

d’aconseguir la seva resolució i l’adequat tractament en termes d’eficàcia i 

qualitat requerides. 

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

 

5.4.1 Identificar els indicadors clau del procés:  

5.4.1.1 Té en compte els indicadors de gestió definits i les fites a 

assolir.  

5.4.1.2 Consulta la informació normativa i tècnica aplicable, pels 

diferents canals i mitjans disponibles. 

5.4.1.3 Cerca les dades necessàries i verifica la seva fiabilitat. 

 

5.4.2 Executar les accions i els tràmits definits per al procés: 

5.4.2.1 Segueix els passos establerts en el procés . 

5.4.2.2 Resol les incidències i, si és necessari, dóna solucions 

alternatives dintre del marc legal i normatiu. 
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5.4.2.3 Es coordina i interlocuta amb altres departaments  i/o agents 

externs que intervenen en el procés. 

 

5.4.3 Garantir l’eficàcia de l’execució: 

5.4.3.1 Utilitza els recursos de forma eficaç.  

5.4.3.2 Compleix amb el temps utilitzats en cadascuna de les fases del 

procés. 

5.4.3.3 Coordina les actuacions de la resta de participants al procés. 

Contrasta periòdicament els resultats amb els indicadors clau del 

procés i corregeix les desviacions. 

 

5.5.  Participar en la programació, planificació i control del procés o processos 

sota la seva responsabilitat, proposant alternatives. 

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

 

5.5.1 Planificar l’abast del procés: 

5.5.1.1 Identifica i/o estableix els objectius clau del procés. 

5.5.1.2 Estableix i defineix indicadors de gestió que permetin realitzar 

el seguiment de l’assoliment del objectius. 

5.5.1.3 Planifica les diferents fases d’execució del procés. 

5.5.1.4 Estableix els recursos i les eines necessàries  que s'utilitzaran 

per a assolir els indicadors. 

 

5.5.2 Garantir el control de la planificació i programació: 

5.5.2.1 Fa el seguiment dels recursos que s'utilitzen a cada fase del 

procés. 

5.5.2.2 Fa el seguiment dels terminis establerts a cada fase del 

procés. 

5.5.2.3 Supervisa les actuacions dels participants al procés.  

5.5.2.4 Contrasta el resultats de les fases del procés  amb els 

indicadors clau del procés i actua en conseqüència. 

 

5.5.3 Proposar alternatives de millora: 

5.5.3.1 Proposa informes de control del procés. 

5.5.3.2 Planteja modificacions al procés per evitar incidències o 

desviacions de la planificació. 

5.5.3.3 Proposa alternatives de millora a les accions efectuades en el 

procés.  
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5.6. Executar i integrar un o més processos de naturalesa diversa i/o 

especialitzada de l’òrgan on està adscrit, controlant el seu 

desenvolupament. 

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

 

5.6.1. Identificar i conèixer els elements claus del procés: 

5.6.1.1 Identifica els objectius, recursos, terminis i context dins 

l’organització municipal del procés.  

5.6.1.2 Coneix el procediment, el marc de la normativa bàsica i les 

tècniques aplicades al procés. 

5.6.1.3 Coneix la integració i  implicació en altres processos. 

 

5.6.2. Executar les accions per realitzar el procés. 

5.6.2.1 Realitza els tràmits corresponents al procés cercant la 

informació fiable per a la seva execució. 

5.6.2.2 Utilitza les eines, les tècniques i els recursos adients per 

l’execució del procés. 

5.6.2.3  Resolt incidències i comunica aquelles que estan fora del seu 

abast. 

5.6.2.4 Executa el procés en els terminis establerts. 

 

5.6.3. Adaptar i incorporar millores d’accions i comportaments als 

requeriments del procés. 

5.6.3.1 Adequa les accions del procés davant de diferents situacions i 

necessitats. 

5.6.3.2 Detecta i incorpora millores a les accions per portar a terme el 

procés. 

5.6.3.3 Realitza propostes per la millora de la coordinació amb 

processos limítrofes. 

 

5.7.  Realitzar el seguiment i control de les tasques a desenvolupar segons ordre 

de prioritat i indicacions del Sergent. 
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6. Funcions operatives i de suport administratiu 

 

Funcions operatives i de suport administratiu  són les funcions que impliquen 

accions de manipulació o de tipus administratiu bàsiques pel funcionament dels 

processos o serveis de l’organització. 

 

Les  Funcions operatives i de suport administratiu incorporen les funcions 

bàsiques següents: 

 

6.1. Elaborar documentació administrativa, sobre els procés o processos sota la 

seva responsabilitat. 

Factors clau d’èxit i Evidències d’acompliment 

 

6.1.1 Recollir dades per elaborar la documentació administrativa:  

6.1.1.1 Recull la informació de forma ordenada, d’acord amb el 

procediment establert.  

6.1.1.2 Recava tota la informació necessària i comprova la seva 

fiabilitat.   

6.1.1.3 Utilitza les bases de dades adients en funció del procés. 

 

6.1.2 Formalitzar la documentació administrativa: 

6.1.2.1 Utilitza el format i les eines adequades per documentar el 

procediment i el seu resultat. 

6.1.2.2 Presenta la informació de forma clara, sintètica i té cura de 

la correcció lingüística en la presentació. 

6.1.2.3 Manté actualitzades les bases de dades per documentar el 

procediment. 

 

6.2. Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació 

Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les competències 

i recursos de l’òrgan on presten servei.   

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

 

6.2.1 Comprendre les necessitats dels usuaris:  
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6.2.1.1 Atén als usuaris de forma diligent, sense demora 

6.2.1.2 Analitza les qüestions plantejades pels usuaris del servei. 

6.2.1.3 Sap formular les preguntes adequades per oferir el millor 

servei. 

 

6.2.2 Donar solucions adients: 

6.2.2.1 Proposa una solució viable i és capaç de trobar d’altres 

alternatives valorant la més adequada.  

6.2.2.2 La informació que dóna és rigorosa i acurada. 

6.2.2.3 Realitza les accions necessàries per finalitzar de forma 

adequada el servei. 

 

6.2.3 Garantir l’eficiència del servei: 

6.2.3.1 Fa el seguiment dels temes fins a la resolució. 

6.2.3.2 Utilitza de forma eficient els recursos. 

6.2.3.3 Fa suggeriments de millora del servei i els incorpora a la seva 

tasca. 

6.2.3.4 Presta el servei dins dels terminis establerts. 

 

6.3. Exercir l’actuació inspectora, si correspon a l’òrgan on presten els seus 

serveis. 

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

 

6.3.1 Identificar l’abast de la seva actuació:  

6.3.1.1 Coneix l'àmbit d’aplicació de la seva funció i la importància 

de la mateixa. 

6.3.1.2 Identifica els punts claus del procés, activitat o funció a 

inspeccionar. 

6.3.1.3  Té present el context en que desenvolupa la seva actuació. 

 

6.3.2 Aplicar el mètode adequat i formalitzar-lo: 

6.3.2.1 Empra el mètode adequat en funció de la inspecció. 

6.3.2.2 Utilitza les eines i tècniques del mètode de forma 

disciplinada i ordenada. 

6.3.2.3 Recull la informació de forma ordenada i sistemàtica, 

assegurant la seva fiabilitat.    

6.3.2.4 Fa les propostes d‘actuacions adients en funció del resultat 

de la inspecció dins de l’abast de les seves competències. 
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6.3.3 Garantir l’eficiència de la inspecció: 

6.3.3.1 Fa el seguiment del procés fins a la seva finalització.   

6.3.3.2 Utilitza de forma eficient els recursos.  

6.3.3.3 Fa suggeriments de millora i els incorpora a la seva tasca, en 

el seu cas. 

6.3.3.4 Presta el servei dins dels terminis. 

 

6.4. Donar  suport administratiu als òrgans, per tal de coordinar l’actuació 

d’aquests amb altres òrgans de la Corporació Municipal o amb d’altres 

entitats. 

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

 

6.4.1 Gestionar informació: 

6.4.1.1 Comprèn les demandes i transmet la informació rellevant de 

manera eficient a l’òrgan corresponent.  

6.4.1.2 Cerca la informació i fa les accions necessàries per donar 

resposta a les demandes en els formats adequats, anticipant-se als 

possibles problemes en el seu àmbit d’actuació. 

6.4.1.3 Coneix el context organitzatiu en que es desenvolupa la seva 

tasca i en cas contrari pren accions per aconseguir o cercar la 

informació necessària. 

6.4.1.4 Manté el grau de confidencialitat necessari d’acord a la 

informació que manega. 

 

6.4.2 Actualitzar i fa el seguiment de la informació: 

6.4.2.1 Manté actualitzada la informació necessària per 

desenvolupar les seves funcions. 

6.4.2.2 Fa el seguiment de les demandes fins a la seva finalització. 

6.4.2.3 Detecta i resol les incidències per poder donar resposta i en 

el seu cas les comunica a la persona adequada. 

6.4.2.4 Fa propostes de millora i les incorpora a la seva tasca en el 

seu cas. 

 

6.5. Realitzar tasques de suport administratiu: Anàlisi bàsica, recerca i 

explotació de dades als sistemes d’informació; comprovació i introducció 

de dades als sistemes d’informació; elaboració de documents 

administratius; gestió integral de l’arxiu; manipulació, reproducció i 
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trasllat dels expedients sobre els que treballa; registre de documents. Els 

documents i expedients podran ser  físics o electrònics. 

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

 

6.5.1 Analitzar, cercar i explorar les dades dels sistemes d’informació: 

6.5.1.1 Sap cercar  la informació dels sistemes en funció de la 

demanda. 

6.5.1.2 Utilitza els procediments o mètodes establerts. 

6.5.1.3 Verifica que la informació o dades sigui correcta. 

6.5.1.4 És eficient i gestiona el temps respecte als circuits 

dissenyats.   

 

6.5.2 Elaborar documents administratius: 

6.5.2.1 Utilitza  models d’escrits ja validats com a referència o els 

genera de nous. 

6.5.2.2 Redacta els documents de forma clara. 

6.5.2.3 El contingut dels documents s’adequa a l’objectiu de la 

demanda. 

 

6.5.3 Gestionar l’arxiu: 

6.5.3.1 Registra cada document incorporant-lo a un expedient 

índex. 

6.5.3.2 Porta el registre i coneix la ubicació de cada expedient 

6.5.3.3 Ordena l’arxiu en funció de les necessitats de la unitat 

organitzativa.  

 

6.6. Realitzar tramitacions i activitats d’un procés administratiu, detectant les 

possibles incidències i gestionant la seva resolució, tot garantint la  

fiabilitat. 

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

 

6.6.1 Utilitzar correctament els recursos al seu abast: 

6.6.1.1 Segueix les passes establertes en el procés garantint la seva 

integritat i correcció. 

6.6.1.2 Associa les tramitacions encarregades d’acord als 

procediments establerts per l’organització. 

6.6.1.3 Reuneix la informació necessària per executar el procés. 
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6.6.1.4 Sistematitza aquelles activitats que són similars.  

6.6.1.5 En cas necessari, interactua amb altres persones de 

l’organització per garantir la resolució i la fiabilitat de la mateixa.  

 

6.6.2 Gestionar i solucionar possibles incidències: 

6.6.2.1 Detecta les activitats dins del procés que impedeixen la 

resolució de la tramitació en temps o forma i actua en 

conseqüència.  

6.6.2.2 Escala o notifica les incidències que dificulten la resolució. 

6.6.2.3 Fa propostes per millorar les mesures  de control 

d'incidències. 

 

6.7. Realitzar tràmits, informar i resoldre consultes telefònicament i 

presencial als ciutadans o al personal de la Corporació Municipal, en el 

marc de les competències i recursos de l’òrgan on presten servei.  

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

 

6.7.1 Realitzar tràmits: 

6.7.1.1. Identifica les dades imprescindibles per detectar la necessitat 

d’informació, consulta o realització del tràmit. 

6.7.1.2. Segueix pas per pas les accions necessàries per realitzar els 

tràmits.  

6.7.1.3. Guia a l’usuari i l’informa dels passos que ha de seguir. 

 

6.7.2 Informar: 

6.7.2.1. Facilita el procés de tramitació. No posa entrebancs.  

6.7.2.2. Dóna informació de manera clara i precisa. 

6.7.2.3.Transmet fiabilitat pel rigor de la informació. 

 

6.7.3 Resoldre consultes: 

6.7.3.1.Proposa respostes clares a les consultes plantejades.  

6.7.3.2. Cerca informació en cas de no saber la resposta.  

6.7.3.3. Deriva l’usuari, si el que sol·licita no forma part del seu 

servei. 

 

6.8. Donar informació bàsica i orientar telefònicament i presencial als  ciutadans 

o al personal de la Corporació Municipal, sobre l’òrgan on presten servei. 
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Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

 

6.8.1 Entendre i atendre la petició d’informació de l’usuari:  

6.8.1.1. Atén als usuaris de forma diligent, sense demora. 

6.8.1.2. Identifica les dades imprescindibles per donar informació 

6.8.1.3. Fa les preguntes adequades en cas de no entendre 

adequadament la consulta 

 

6.8.2 Donar la informació adient: 

6.8.2.1. La informació que dóna és rigorosa, fiable i acurada. 

6.8.2.2. Dóna la informació necessària. No “sobre-informa” a 

l’usuari. 

6.8.2.3. Cerca informació en cas de no saber la resposta 

6.8.2.4. Deriva correctament a l’usuari si el que sol·licita no forma 

part del seu servei. 

 

6.9. Realitzar tasques de suport administratiu bàsic sobre expedients físics o 

electrònics: introducció i comprovació de dades als sistemes d‘informació,  

creació d’arxius ofimàtics, arxiu, manipulació, reproducció i trasllat 

d’expedients i documents, confecció d’expedients, registre de documents, 

control de material i expedients, preparació d’espais.  

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

 

6.9.1. Introduir i comprovar les dades als sistemes d’informació:  

6.9.1.1 Utilitza els procediments o mètodes establerts. 

6.9.1.2 Introdueix les dades o informació seguint els procediments o 

mètodes establerts. 

6.9.1.3 Verifica que la informació o dades sigui correcta. 

6.9.1.4 És eficient i gestiona el temps respecte als circuits 

dissenyats. 

  

6.9.2. Gestionar l’arxiu: 

6.9.2.1 Registra cada document incorporant-lo a un expedient 

índex. 

6.9.2.2 Porta el registre i coneix la ubicació de cada expedient. 

6.9.2.3 Ordena l’arxiu en funció de les necessitats de la unitat 

organitzativa.  
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6.10. Realitzar activitats tancades dins d’un procés administratiu, tot garantint la 

seva fiabilitat. 

Factors clau d’èxit I Evidències d’acompliment 

 

6.10.1 Comprendre i limitar l’activitat: 

6.10.1.1 Entén el propòsit de l’activitat. 

6.10.1.2  Té en compte el procés. Entén el que hi ha abans i després 

del que fa. 

6.10.1.3 Manté la comunicació adient amb el/la cap.   

 

6.10.2 Complir amb el temps i la qualitat requerida: 

6.10.2.1 Segueix les instruccions de la persona que supervisa o 

coordina el treball. 

6.10.2.2 Segueix el procediment pas a pas. 

6.10.2.3 Realitza les activitats en el temps adequat dintre dels 

terminis fixats. 

 

6.10.3 Controla les activitats que realitza: 

6.10.3.1 Informa dels possibles incidents detectats en les activitats 

que realitza. 

6.10.3.2 Revisa la tasca realitzada garantint la manca d’errors. 

6.10.3.3 Realitza un control de les activitats realitzades. 

 

6.11. Atendre i orientar als usuaris sobre horaris i pautes de funcionament, 

telefònicament, presencialment o mitjançant d’altres canals. 

6.12. Controlar els accessos als edificis municipals. 

6.13. Realitzar tasques de transport i repartiment de documents o materials. 

6.14. Preparar sales i equipaments: mobiliari, so, llums, etc. 

 

 

7. Funcions de seguretat 

 

Funcions de seguretat  són les funcions operatives desenvolupades per les policies 

locals. 

Les  Funcions de seguretat  incorporen  les funcions bàsiques següents: 
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7.1. Realitzar actuacions derivades de l’exercici d’autoritat, d’acord amb 

l’especificitat a la llei de policies locals 16/1991 de juliol i a la llei orgànica 

2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat així com d’altres 

actuacions derivades del projecte de ciutat. 

7.2.   Realitzar activitats complementàries, necessàries per al funcionament dels 

serveis del cos  així com d'altres  activitats derivades de l'exercici 

d'autoritat, d'acord amb l'especificat a la llei de policials locals  16/1991 de 

juliol i a la llei  orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de 

Seguretat, i atenent a l'òrgan d'adscripció de l'Agent. 

7.3.  Ordenar, senyalitzar i dirigir el tràfic en el casc urbà, d’acord amb el que 

estableixen les normes de circulació i les instruccions del seu superior.  

7.4.  Vigilar els espais públics i col·laborar amb les altres forces i cossos de 

seguretat en la protecció de tota mena de manifestacions cíviques i el 

manteniment de l’ordre en grans concentracions humanes, quan sigui 

necessari.  

7.5.  Vigilar la via pública i els parcs i jardins, vetllant per al compliment de les 

ordenances i reglaments municipals.  

7.6.   Participar en les funcions de policia judicial en la forma establerta.  

7.7. Prestar auxili en els casos d’accident, catàstrofe o calamitat pública 

participant, en la forma prevista per les  lleis, en l’execució dels plans de 

protecció civil.  

7.8.  Protegir a la representació de les autoritats de la Corporació així com vigilar 

i/o custodiar els seus edificis o instal·lacions.  

7.9.  Exercir funcions de policia administrativa per tal d’assegurar el compliment 

de les ordenances, bans i demès disposicions municipals dins l’àmbit de la 

seva competència i d’acord amb la normativa vigent.  

 

8. Funcions de prevenció i emergències 

 

Funcions de prevenció i emergències  són les funcions operatives desenvolupades 

pels bombers en la prevenció, extinció d’incendis i salvament. 
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Les  Funcions de prevenció i emergències  incorporen les funcions bàsiques 

següents: 

8.1 Realitzar tasques específiques de Cap de Guàrdia, d’acord amb el 

nivell d’emergència 4. 

8.2 Realitzar les funcions de Cap de Sector durant les guàrdies 

operatives, d’acord amb el nivell d'emergència 3, assignant els 

recursos necessaris i prenent les decisions de manera eficaç i eficient. 

8.3 Organitzar l’operatiu d’acord amb el nivell d’emergència 2, assignant 

els recursos necessaris i prenent les decisions de manera eficaç i 

eficient. 

8.4 Organitzar l’operatiu d’acord amb el nivell d’emergència 1, assignant 

els recursos necessaris i prenent les decisions de manera eficaç i 

eficient. 

8.5 Realitzar actuacions de salvament de vides humanes en situacions de 

risc. 

8.6 Atendre el salvament de persones i béns en cas d’incendi i, en 

general, de qualsevol sinistre. 

8.7 Realitzar rescats de persones accidentades per causes diverses. 

8.8 Realitzar actuacions de vigilància i prevenció per tal d’evitar o pal·liar 

les conseqüències de determinats sinistres. 

8.9 Extingir incendis de tota mena en habitatges, indústries, soterranis, 

vehicles, boscos, etc, utilitzant el material  i els equips adients. 

8.10 Fer servir equips, vehicles, maquinària i eines diverses, per tal de dur 

a terme una actuació ràpida i eficaç en cas de sinistre, mantenint el 

seu ús en perfecte estat. 

8.11 Prevenir i assistir en riscos d’accidents tals com ascensors, 

desbordaments de rius, clavegueram, despreniments, corriment de 

terres, etc. 

9. Funcions de suport polític 

 

Funcions de suport polític són les que per la seva naturalesa es desenvolupen per 

part del personal eventual a l’estructura política. 
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Les  Funcions de suport polític  incorporen les funcions bàsiques següents: 

9.1 Assessorar i dirigir la planificació, coordinació i seguiment de les 

prioritats, polítiques, programes, processos i serveis de l’àmbit que li 

sigui assignat, d’acord a les línies estratègiques dels seus superiors 

polítics. 

9.2 Dirigir i coordinar els recursos que li siguin adscrits, en funció de 

l’assoliment dels objectius assegurant la qualitat requerida i integrar la 

prevenció de riscos laborals, d'acord amb el sistema de gestió de 

seguretat i salut laboral de l'Ajuntament. 

9.3 Desenvolupar i executar el pla de treball per aconseguir els objectius 

marcats. 

9.4 Assessorar i dirigir la planificació, coordinació, execució i control dels 

programes, processos i serveis que li siguin assignats. 

9.5 Dirigir els recursos adscrits  i integrar la prevenció de riscos laborals, 

d'acord amb el sistema de gestió de seguretat i salut laboral de 

l'Ajuntament. 

9.6 Assessorar sobre els àmbits que li siguin assignats i en les qüestions 

que siguin objecte de l’òrgan on presten els seus serveis. 

9.7 Elaborar o dirigir l’elaboració de propostes de gran complexitat o 

impacte. Assessorar a altres sobre temes relacionats amb els àmbits 

que li siguin assignats. 

9.8 Assessorar per al desenvolupament de les activitats que li siguin 

assignades o que siguin objecte de l’òrgan on presten els seus serveis. 

9.9 Planificar la implantació i gestionar els àmbits que li siguin assignats a 

l’òrgan on s’adscriuen, i controlar la qualitat i compliment de la seva 

execució. 

9.10 Assessorar sobre procediments relatius a les matèries i assumptes que 

li siguin assignades o objecte de l’òrgan on presten els seus serveis.  
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9.11 Desenvolupar els treballs i estudis que li siguin assignats o sobre les 

matèries competència de l’òrgan on presten els seus serveis. 

9.12 Assessorar d’acord amb la normativa o els procediments establerts, en 

els àmbits que li siguin assignats que siguin competència de l’òrgan on 

presten els seus serveis. 

9.13 Executar treballs vinculats als àmbits que li siguin assignats i sobre les 

matèries competència de l’òrgan on presten els seus serveis. 

9.14 Assessorar i integrar un o més processos de naturalesa diversa i/o 

especialitzada en els àmbits que li siguin assignats o de l’òrgan on està 

adscrit, controlant el seu desenvolupament. 

9.15 Dur a terme el procés o processos del que es responsabilitza per tal 

d’aconseguir la seva resolució i l’adequat tractament en termes 

d’eficàcia i qualitat requerides. 

9.16 Elaborar informes de gestió i anàlisi, sobre el procés o processos sota 

la seva responsabilitat. 

9.17 Participar en la programació, planificació i control del procés o 

processos sota la seva responsabilitat proposant alternatives. 

9.18 Executar un més o més processos administratius, dels que es 

responsabilitza, per tal d’aconseguir la seva resolució i l’adequat 

tractament en termes d’eficàcia, de qualitat requerides i d’assoliment 

dels objectius fixats. 

9.19 Donar suport administratiu a gerències i direccions, per tal de 

coordinar l’actuació d’aquestes amb altres òrgans de la Corporació 

Municipal o amb altres entitats. 

9.20  Realitzar les tasques de suport administratiu que li siguin assignades. 

9.21 Realitzar tramitacions i activitats d’un procés administratiu, detectant 

les possibles incidències i gestionant la seva resolució, garantint la 

fiabilitat. 
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9.22 Realitzar tràmits, informes i resoldre consultes telefònicament i 

presencial en els àmbits que li siguin assignats i en el marc de les 

competències i recursos de l’òrgan on presten servei. 

9.23 Realitzar tasques de suport administratiu: anàlisi bàsica, recerca i 

explotació de dades als sistemes d’informació; comprovació i 

introducció de dades als sistemes d’informació; elaboració de 

documents administratius; gestió integral de l’arxiu, manipulació, 

reproducció i trasllats dels expedients sobre els que treballa; i registre 

de documents. 

9.24 Realitzar activitats d’un procés administratiu, detectant possibles 

incidències i gestionant la seva resolució, tot garantint la fiabilitat. 

9.25 Realitzar tràmits, informar i resoldre consultes telefònicament i 

presencial en el mar de les competències i recursos de l’òrgan on 

presten servei.  
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Nombre de funcions diferents  per nivells d’agregació: 

Nivells d’agregació Nombre de funcions 

Estratègiques  5 

Direcció de recursos 12 

Direcció tècnica 29 

Tècniques bàsiques 15 

Procés  7 

Operatives i suport administratiu 14 

Seguretat  9 

Prevenció i emergències 11 

Suport polític 25 

TOTAL 127 

 
 


