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Memòria





El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals estableix a l’article 168 que s’adjuntarà al pressupost 
de l’entitat local una memòria explicativa del seu contingut i de les principals modifi caci-
ons que aquest presenti en relació amb el pressupost vigent. L’objectiu del present docu-
ment és precisament explicar l’estructura i contingut del pressupost 2015 de la Diputació 
de Barcelona, destacant les principals novetats respecte el de l’exercici anterior. 

L’àmbit institucional del pressupost de la Diputació de Barcelona es troba defi nit als arti-
cles 162 i 164 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en els quals es determina 
que el pressupost general de l’ens estarà integrat pel pressupost de la pròpia entitat, 
els pressupostos dels organismes autònoms que en depenen i els estats de previsió de 
despeses i ingressos de les societats mercantils el capital social de les quals pertanyi 
íntegrament a l’entitat local. Així, el pressupost general de la Diputació de Barcelona està 
format pel de la corporació i els de l’Organisme Autònom de l’Institut del Teatre, l’Orga-
nisme de Gestió Tributària, el Patronat d’Apostes, la Fundació pública Casa Caritat i la 
Xarxa Audiovisual Local, S.L.

L’article 167.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordre del 
Ministeri d’Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre que estableix l’estructura 
pressupostària a aplicar a les entitats locals i l’Ordre del Ministeri d’Hisenda i Administra-
cións Públiques 419/2014, de 14 de març que modifi ca l’anterior en el sentit d’actualitzar 
la classifi cació per programes, constitueixen la normativa aplicable a la Diputació de 
Barcelona i als seus ens instrumentals dependents. En aquest sentit, l’estat de despeses 
i ingressos s’estructura d’acord amb una triple classifi cació: orgànica, per programes i 
econòmica.

La classifi cació orgànica, opcional segons el marc legal citat, informa de quin centre 
gestor és el responsable de la gestió de cada despesa i ingrés. 

El cartipàs de la corporació es concreta en la següent codifi cació orgànica d’àrees i cen-
tres gestors en termes pressupostaris: 

Objectiu i 
marc legal

Classifi cació 
orgànica

Àmbit 
institucional

Estructura 
pressupos-
tària

Taula 1. Classifi cació orgànica

1. Àrea de Presidència
10030. Gabinet de Seguretat Corporativa
10400. Direcció de Relacions Internacionals
10500. Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
10600. Gabinet de Premsa i Comunicació
11000. Gerència
11010. Subdir. de Modernitz. Corp. i Publicac. Oficials
11100. Direcció de Serveis de Formació
12000. Coordinació de Concertació i Assistència Local
12100. Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local
12200. Direcció de Serveis de Cooperació Local
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La Diputació de Barcelona desplega aquest criteri pressupostari en base a una estruc-
tura de 5 àrees que es concreten en 10 matèries de gestió. Segons aquesta estructura 
orgànica, el pressupost de 2015 es distribueix com es detalla a la taula 2. 

p
13000. Coordinació en matèria de Cultura
13100. Gerència de Serveis de Cultura
13101. Oficina d'Estudis i Recursos Culturals
13102. Oficina de Patrimoni Cultural
13103. Oficina de Difusió Artística
13200. Gerència de Serveis de Biblioteques
1A000. Secretaria General

2. Àrea d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies
20000. Àrea d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies
20001. Servei de Contractació
20100. Direcció dels Serveis de Recursos Humans
20200. Direcció de Serveis d'Edificació i Logística
20210. Subdirecció de Logística
20220. Subdirecció d'Edificació
20300. Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
20400. Direcció de Serveis de Planificació Econòmica
20401. Servei de Programació
20402. Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
2B000. Intervenció General
2C000. Tresoreria

3. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
30000. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
30100. Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
30101. Servei de Mercat de Treball
30102. Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic
30103. Servei de Teixit Productiu
30200. Gerència de Serveis de Turisme
30201. Oficina Tècnica de Turisme
30202. Oficina de Promoció Turística
30300. Gerència de Serveis de Comerç
30301. Servei de Comerç Urbà
30302. Oficina de Mercats i Fires Locals
30400. Gerència de Serveis d'Esports

5. Àrea de Territori i Sostenibilitat
50000. Àrea de Territori i Sostenibilitat
50003. Servei Jurídic Administratiu
50100. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
50200. Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic
50300. Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
50400. Gerència de Serveis d'Espais Naturals
50401. Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial
50402. Oficina Tècnica de Parcs Naturals
50403. Oficina Tècnica d'Acció Territorial
50405. Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals
50500. Gerència de Serveis de Medi Ambient

6. Àrea d'Atenció a les Persones
60000. Àrea d'Atenció a les Persones
60100. Gerència de Serveis de Benestar Social
60101. Servei d'Acció Social
60103. Servei de Suport de Programes Socials
60200. Gerència de Serveis Residencials d'Estades Temporals i RESPIR
60202. Oficina de Suport Tècnic i Logístic
60300. Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania
60301. Oficina de Polítiques d'Igualtat i Drets Civils
60302. Oficina del Pla Jove
60303. Servei de Polítiques d'Acció Comunitària i Participació Ciutadana
60400. Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
60401. Servei de Salut Pública
60402. Servei de Suport a les Polítiques de Consum
60500. Gerència de Serveis d'Educació
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La classifi cació per programes i subprogrames ordena els crèdits en funció dels objec-
tius que es volen assolir. Dins d’aquesta classifi cació, els crèdits es poden agrupar per 
àrees de despesa, polítiques de despesa i grups de programa, els quals també poden 
gestionar-se a nivell de programes i subprogrames. Pel 2015 la Diputació ha modifi cat 
els subprogrames d’acord amb el que estableix la nova Ordre del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques 419/2014, de 14 de març. 

En aquest sentit, el pressupost de la Diputació de Barcelona recull, a través d’aquesta 
classifi cació, l’acció política a desplegar en el següent exercici, tot marcant quins ob-
jectius es volen assolir, quines activitats o accions es portaran a terme i quins recursos 
s’assignaran a aquests fi ns.

D’altra banda, la normativa estableix que l’estructura a partir de programes i subpro-
grames és oberta, i per tant, adaptable a les necessitats de l’entitat local. En aquest 
sentit i de cara a 2015, el pressupost de la corporació està format per 71 subprogrames 
pressupostaris (detallats en les diferents taules del present document) als quals s’han 
d’afegir els 4 subprogrames que corresponen als organismes autònoms i el de la Xarxa 
Audiovisual Local, S.L.

Classifi cació 
per progra-
mes i sub-
programes

Taula 2. Pressupost de despeses per àrees i matèries de gestió

Presidència 125.495.191,04 14,42%
Cultura 59.110.917,82 6,79%

1. Àrea de Presidència 184.606.108,86 21,22%
2. Àrea d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies 384.346.272,22 44,18%

Promoció Econòmica i Ocupació 22.469.630,10 2,58%
Comerç 3.287.552,94 0,38%
Esports 11.866.927,70 1,36%
Turisme 5.664.932,74 0,65%

3. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 43.289.043,48 4,98%
Infraestructures, Urbanisme i Habitatge 102.613.735,92 11,79%
Espais Naturals i Medi Ambient 49.264.674,14 5,66%

5. Àrea de Territori i Sostenibilitat 151.878.410,06 17,46%
Educació, Igualtat i Ciutadania 42.707.862,58 4,91%
Benestar Social, Salut Pública i Consum 63.172.302,80 7,26%

6. Àrea d'Atenció a les Persones 105.880.165,38 12,17%
Total 870.000.000,00 100,00%

1
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Les polítiques de despesa que es porten a terme es distribueixen de la següent manera: 

En el quadre anterior es pot observar com la producció de béns públics de caràcter 
preferent i les actuacions de protecció i promoció social ocupen un lloc central en el 
global de polítiques desenvolupades des de la corporació. A nivell d’àmbit destaquen els 
de cultura, serveis socials i infraestructures.

Si s’analitza en detall cadascuna de les polítiques de despesa, els recursos destinats als 
serveis públics bàsics es materialitzen sota dos conceptes: habitatge i urbanisme i medi 
ambient. 

En el marc d’un desenvolupament urbanístic coherent amb la realitat social i econò-
mica del territori, la corporació destina part dels seus recursos a donar suport als ajun-
taments i altres ens locals perquè puguin defi nir i gestionar les polítiques d’habitatge. 
Pel que fa als equipaments públics locals s’adeqüen a les necessitats i capacitats dels 
municipis a fi  d’assolir un espai públic urbà per a tothom, segur, sostenible i integrador 
amb la garantia d’un funcionament adequat de serveis urbans.

Política de 
despesa 1: 
Serveis pú-

blics bàsics

Polítiques de 
despesa

01 Deute públic 22.134.000,00 2,54%
0 Deute públic 22.134.000,00 2,54%

15 Habitatge i urbanisme 42.815.312,50 4,92%
17 Medi ambient 49.037.252,14 5,64%

1 Serveis públics bàsics 91.852.564,64 10,56%
21 Pensions 180.000,00 0,02%
22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 5.284.500,00 0,61%
23 Serveis socials i promoció social 62.333.002,54 7,16%
24 Foment de l'ocupació 11.547.919,56 1,33%

2 Actuacions de protecció i promoció social 79.345.422,10 9,12%
31 Sanitat 11.127.786,80 1,28%
32 Educació 45.967.353,70 5,28%
33 Cultura 74.664.824,80 8,58%
34 Esport 12.497.187,54 1,44%

3 Producció de béns públics de caràcter preferent 144.257.152,84 16,58%
43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 22.700.900,38 2,61%
45 Infraestructures 51.855.632,80 5,96%
46 Recerca, desenvolupament i innovació 866.199,38 0,10%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic 30.962.039,98 3,56%

4 Actuacions de caràcter econòmic 106.384.772,54 12,23%
91 Òrgans de govern 17.591.788,38 2,02%
92 Serveis de caràcter general 102.510.383,06 11,78%
93 Administració financera i tributària 159.509.001,38 18,33%
94 Transferències a altres administracions públiques 146.414.915,06 16,83%

9 Actuacions de caràcter general 426.026.087,88 48,97%
Total 870.000.000,00 100,00%

2015 %

Taula 3. Polítiques de despesa
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En el terreny mediambiental, continuen tenint un paper important totes aquelles acci-
ons vinculades a l’àmbit de la prevenció d’incendis forestals com ara la coŀlaboració en 
la redacció dels Plans municipals de prevenció d’incendis, el Pla d’informació i vigilància 
i els Plans específi cs de prevenció a les urbanitzacions. Pel 2015 es reforça el Projecte 
de recuperació i valorització de boscos i s’obre una línia de suport municipal a l’obertura 
de franges perimetrals contra incendis. 

La corporació, sota aquesta política, concentra esforços en fomentar l’estalvi dels recur-
sos naturals amb l’impuls d’una mobilitat efi cient i sostenible. La implantació de models 
de gestió municipal i d’organització d’alta efi ciència econòmica i ambiental mitjançant 
plans d’acció per a l’energia sostenible i auditories energètiques, entre d’altres, poden 
ajudar a mitigar els efectes del canvi climàtic. En aquesta mateixa direcció durant el 
2015 s’endega una nova línia de suport local en matèria de depuradores.

D’altra banda, el suport a la gestió ambiental local es materialitza en els controls ana-
lítics, en la redacció d’informes tècnics i en els treballs en l’àmbit atmosfèric (contami-
nació atmosfèrica, soroll, camps electromagnètics) i en el camp dels sistemes hídrics 
(fonts, sistemes fl uvials, aigües subterrànies i xarxes d’abastament). Totes elles línies de 
treball que es mantenen i que per tant es consoliden durant aquest exercici.

També es continua amb la segona edició del projecte europeu Euronet 50/50 max, lide-
rat per la Diputació de Barcelona, que té com a objectiu la promoció de l’estalvi de con-
sums energètics a les escoles amb la participació activa dels municipis i les comunitats 
educatives. 

La planifi cació i la gestió dels espais naturals protegits constitueix un altre dels camps 
d’actuació de la corporació. Sota aquest àmbit es fomenten actuacions municipals per 
afavorir l’aprofi tament de la biomassa forestal, per així augmentar l’efi ciència energètica 

Taula 4. Política de despesa 1. Serveis públics bàsics 

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans 37.599.117,26 40,93%
150 Administració general d'habitatge i urbanisme 37.599.117,26 40,93%

15100 Gestió urbana i territorial 5.216.195,24 5,68%
151 Urbanisme: planej., gestió, exec. i discip. urban. 5.216.195,24 5,68%

15 Habitatge i urbanisme 42.815.312,50 46,61%
17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis 10.166.649,40 11,07%
17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat 9.730.138,36 10,59%
17221 Sensibilització i divulgació ambiental 2.012.063,44 2,19%
17220 Avaluació i gestió ambiental 1.889.460,94 2,06%
1722A Euronet 50/50 max 17.770,00 0,02%
17231 Infraestructures parcs i espais fluvials 4.205.705,42 4,58%
17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits 21.015.464,58 22,88%

172 Protecció i millora del medi ambient 49.037.252,14 53,39%
17 Medi ambient 49.037.252,14 53,39%
Total 91.852.564,64 100,00%

2015 %
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i la gestió sostenible dels boscos i afavorir la instal·lació de calderes de biomassa. Tam-
poc es deixa de banda el manteniment i la millora del patrimoni públic, dels equipaments 
i de les infraestructures dels espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs Naturals, ni 
la divulgació de la Xarxa amb campanyes com “Coneguem els nostres parcs” o “Viu el 
parc” entre d’altres. 

Conjuntament amb les polítiques anteriors, la Diputació desplega actuacions de protec-
ció i promoció social en l’àmbit dels serveis socials i el foment de l’ocupació. Les actu-
acions impulsades esdevenen polítiques de despesa prioritàries pel seu impacte en la 
qualitat de vida dels ciutadans de la demarcació de Barcelona.

Política de 
despesa 2: 
Actuacions 

de protecció 
i promoció 

social
Taula 5. Política de despesa 2. Actuacions de protecció i promoció social

21100 Pensions 180.000,00 0,23%
211 Pensions 180.000,00 0,23%

21 Pensions 180.000,00 0,23%
22100 Prestacions socials als empleats 5.284.500,00 6,66%

221 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 5.284.500,00 6,66%
22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 5.284.500,00 6,66%

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència 9.869.633,50 12,44%
23102 Centres residencials d'estades temporals 16.259.347,16 20,49%
23100 Suport als serveis socials municipals 22.803.400,38 28,74%
23110 Acció comunitària, particip., igualtat i joventut 10.931.063,54 13,78%
23111 Escola de la dona 2.469.557,96 3,11%

231 Assistència social primària 62.333.002,54 78,56%
23 Serveis socials i promoció social 62.333.002,54 78,56%

24100 Suport al mercat de treball local 11.547.919,56 14,55%
241 Foment de l'ocupació 11.547.919,56 14,55%

24 Foment de l'ocupació 11.547.919,56 14,55%
Total 79.345.422,10 100,00%

.
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2015 %

Gràfi c 1. Política de despesa 1. 
Serveis públics bàsics 

42,82 M€

49,04 M€

15 Habitatge i urbanisme

17 Medi ambient
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Una part important dels recursos que la corporació destina a l’àmbit dels serveis soci-
als es dirigeix a la gestió dels centres residencials d’estades temporals. També s’actua 
de cara a facilitar que les persones en situació de dependència i/o manca d’autonomia 
personal puguin viure a casa seva amb la màxima qualitat de vida tot assegurant el su-
port a les persones cuidadores i familiars. El Servei Local de Teleassistència, el Progra-
ma els serveis socials més a prop i els projectes en l’àmbit de l’atenció domiciliària són 
exemples de treball d’aquest darrer camp que continuen durant el 2015.

En el mateix sentit, la corporació recolza la gestió dels serveis socials amb la prestació 
de suport tècnic a la planifi cació i gestió dels mateixos i suport econòmic per tal de ga-
rantir-ne la prestació. Tot plegat, impulsant mesures dirigides a millorar la capacitació 
dels professionals dels serveis socials municipals. La inclusió social i la lluita contra la 
pobresa esdevenen eixos centrals que es potencien pel 2015 dins de les polítiques de 
la corporació amb programes d’actuació específi cs. En aquest sentit també es manté 
la col·laboració iniciada durant el 2014 amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per 
tal de contribuir a que persones que requereixen d’una especial atenció disposin d’una 
llar digna amb suport psico-social per ajudar-les a integrar-se plenament en la societat.

En el camp de la promoció social s’impulsa l’acció comunitària com a eina per aconse-
guir una ciutadania més implicada amb els afers del territori, a través, en part, del suport 
a la gestió de la participació ciutadana en l’àmbit municipal. Aquest aspecte es com-
plementa amb l’impuls i el suport a les polítiques locals de joventut dels ajuntaments, 
instituts i entitats amb actuacions com el programa PENSA-Jove o el programa per al 
foment de l’esperit emprenedor dels joves. 

Paraŀlelament, la corporació promou mesures per fomentar la igualtat de gènere i la 
lluita contra la violència masclista i domèstica, oferint un espai de referència per a la for-
mació en matèria d’igualtat i de polítiques d’atenció a les persones com és l’Escola de la 
dona, des de la qual es treballa per potenciar l’ocupació i l’emprenedoria de les dones.

Pel que fa a les polítiques d’ocupació, es destinen recursos a facilitar l’adaptació pro-
fessional dels treballadors en sectors productius generadors d’ocupació, a millorar l’ocu-
pabilitat de les persones treballadores i a perfeccionar la informació sobre la situació 
del mercat de treball al territori. Així, des de la corporació s’impulsen des de fa anys la 
Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (com a punt de trobada entre oferta i demanda de 
feines) i la Xarxa d’Ofi cines Tècniques Laborals (com a eina d’inserció per a persones 
amb trastorns de salut mental).

De cara al 2015, aquest tipus de polítiques es reforcen amb el desenvolupament de 
Plans locals d’ocupació dins els ajuntaments, amb l’objectiu de promoure la millora de 
l’ocupabilitat i la inserció de persones en situació d’atur.
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Complementat el suport a la protecció i promoció social, la Diputació destina part dels 
recursos de 2015 als següents béns públics de caràcter preferent: sanitat, educació, 
cultura i esport. 

Taula 6. Política de despesa 3. Producció de béns públics de caràcter preferent

Política de 
despesa 3: 

Producció de 
béns públics

31100 Salut pública 11.127.786,80 7,71%
311 Protecció de la salubritat pública 11.127.786,80 7,71%

31 Sanitat 11.127.786,80 7,71%
32000 Polítiques educatives locals 40.293.689,16 27,93%

320 Administració general d'educació 40.293.689,16 27,93%
32400 Serveis traspassats d'educació 5.673.664,54 3,93%

324 Funcionament de centres docents d'ensen. secundari 5.673.664,54 3,93%
32 Educació 45.967.353,70 31,86%

33210 Sistema regional de lectura pública 37.214.285,20 25,80%
33220 Arxius municipals i patrimoni documental local 956.529,92 0,66%

332 Biblioteques i arxius 38.170.815,12 26,46%
33300 Museus i patrimoni cultural moble 9.057.025,28 6,28%
33310 Palau Güell 2.346.841,88 1,63%

333 Equipaments culturals i museus. 11.403.867,16 7,91%
33400 Desenvolupament cultural local 15.170.428,78 10,52%
33410 Suport a la difusió artística als municipis 4.470.769,74 3,10%

334 Promoció cultural 19.641.198,52 13,62%
33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic 5.448.944,00 3,78%

336 Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 5.448.944,00 3,78%
33 Cultura 74.664.824,80 51,76%

34100 Dinamització de l'esport als municipis 3.972.167,14 2,75%
341 Promoció i foment de l'esport 3.972.167,14 2,75%

34200 Equipaments i recerca per a l'esport 8.525.020,40 5,91%
342 Instal·lacions esportives 8.525.020,40 5,91%

34 Esport 12.497.187,54 8,66%
Total 144.257.152,84 100,00%

2015 %

Gràfi c 2. Política de despesa 2. 
Actuacions de protecció i promoció social

0,18 M€5,28 M€

62,33 M€

11,55 M€

21 Pensions

22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats

23 Serveis socials i promoció social

24 Foment de l'ocupació

5,28 M€
0,18 M€
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Des de l’àmbit de la salut pública, s’impulsen polítiques destinades a cobrir al màxim 
possible les necessitats dels ajuntaments per al desenvolupament de les seves com-
petències en matèria de salut pública d’acord amb la legislació vigent. En aquest sentit 
es treballa en els camps de la seguretat alimentària, els controls de la qualitat sanitària 
de l’aigua de consum humà i la sanitat ambiental. Com a novetat pel 2015 es dóna su-
port municipal en el manteniment, lloguer o compra d’aparells desfi briŀladors, el qual va 
acompanyat d’activitats de formació de suport vital. 
 
Durant el 2015 es continua actuant en la sistematització d’informació sobre salut per 
posar-la a l’abast dels responsables tècnics i polítics, a fi  d’afavorir la presa de decisions 
en aquest camp. S’ajuda als municipis en el disseny i desenvolupament de programes i 
activitats adreçats a promoure hàbits i estils de vida saludables i per això s’assegura un 
control estricte en àmbits com ara l’aigua de les piscines, la prevenció de la legioneŀlosi 
a les instaŀlacions municipals i altres factors de risc relacionats amb el medi ambient. 
També es dóna servei als municipis en el control de malalties emergents relacionades 
amb la presència de mosquits en el medi urbà i rural.

La política educativa té com objectiu acompanyar els ajuntaments en la planifi cació 
educativa per incidir en la millora de la previsió i la priorització de recursos, així com 
també coŀlaborar amb ells a fi  de reduir l’abandonament escolar prematur, millorar els 
rendiments educatius, donar suport a la formació professional i reforçar els programes 
d’orientació i de transició escola treball. La materialització d’aquests objectius es dur a 
terme amb estudis i assessoraments, projectes i recursos per a la creació i manteniment 
d’equipaments educatius, plans d’acompanyament a l’escolaritat, activitats de formació 
per a la reincorporació al sistema educatiu i activitats de difusió i intercanvi de coneixe-
ment en l’àmbit educatiu, entre d’altres. Pel 2015 es consigna l’aportació a l’Organisme 
Autònom de l’Institut del Teatre en un subprograma d’educació en compliment de la 
nova Ordre HAP/419/2014 que modifi ca la classifi cació per programes. 

Un altre aspecte a destacar és la voluntat d’enfortir la coŀlaboració amb els governs 
locals per tal de donar una cobertura adequada a les necessitats educatives emergents 
i de conferir suport en matèria de centres educatius municipals, com és el cas de les 
escoles bressol. L’ objectiu és contribuir al sosteniment de les llars d’infants de titularitat 
municipal i garantir la cobertura dels costos de funcionament d’aquests centres. 

En relació a la cultura, es mantenen les línies de suport econòmic i tècnic destinades 
a impulsar circuits de difusió artística i consolidar les programacions estables de teatre, 
música, dansa i arts visuals que porten a terme els ajuntaments. La corporació paral-
lelament destina recursos a mantenir i millorar la Xarxa de Biblioteques de la província 
(desenvolupant les línies d’assessorament habituals) i continua amb la prestació del ser-
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vei dels bibliobusos pels municipis de menys de 3.000 habitants. Així mateix es preveu 
aconseguir la consolidació del desplegament territorial de la Xarxa d’Arxius Municipals 
com a principal instrument de suport en aquest àmbit i cooperar en el funcionament dels 
museus municipals a través de la Xarxa de Museus Locals, així com facilitar instruments 
i eines per a la gestió del patrimoni cultural local. 

Els recursos destinats a polítiques esportives van dirigits a fomentar la cooperació 
esportiva amb el món local amb la dinamització de la pràctica esportiva a través de líni-
es de treball ja consolidades, com ara el suport a esdeveniments esportius populars, el  
desenvolupament de programes esportius per a la millora de la salut de la ciutadania i el 
préstec de material. També són importants les aportacions per a la construcció, reforma 
i condicionament d’equipaments esportius municipals. Es preveu seguir amb els asses-
soraments i redacció de plans de manteniment d’equipaments esportius municipals, pro-
jectes de gestió i plans d’autoprotecció. Tots ells són programes molt continuistes, però 
durant aquest exercici s’aspira a una presència més rellevant en els petits municipis.

En un altre ordre de consideracions i amb l’objectiu d’afavorir la competitivitat, la cor-
poració compta amb estructura de polítiques amb una llarga trajectòria adreçades a 
dinamitzar l’economia local. Concentrada, d’una banda, en el manteniment de les in-
fraestructures viàries i de l’altra, en l’afavoriment del creixement econòmic a través del 
comerç, el turisme i el suport a les petites i mitjanes empreses de la província. El 2015 
es segueix profunditzant en aquestes línies amb l’objectiu de paŀliar les tensions que el 
context econòmic actual està generat en els diversos àmbits locals.

Gràfi c 3. Política de despesa 3. 
Producció de bèns públics de caràcter preferent

11,13 M€

45,97 M€

74,66 M€

12,50 M€

31 Sanitat

32 Educació

33 Cultura

34 Esport

Política de 
despesa 4: 
Actuacions 
de caràcter 

econòmic
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Des de la corporació es segueix actuant conjuntament amb els municipis en el desen-
volupament de les seves polítiques comercials, de mercats municipals i de fi res així 
com de mercats de venda no sedentària. S’impulsen centres comercials competitius i 
innovadors a fi  de recolzar i potenciar la millora de la seva gestió. També es concentren 
esforços en l’elaboració d’un marc específi c per al desenvolupament comercial de petits 
municipis així com en projectes de dinamització comercial com una línia estratègica i 
prioritària per a l’any 2015.

La cooperació amb els ajuntaments per articular iniciatives a favor d’una òptima gestió 
dels mercats i de les activitats fi rals es mantenen també com eix de millora del des-
envolupament econòmic. Així, s’impulsa la integració dels mercats i les fi res en el seu 
entorn urbà i comercial, amb la incorporació de serveis. La realització d’actuacions de 
promoció i dinamització dels seus valors permet potenciar el coneixement i l’intercanvi 
d’experiències. 

En la mateixa línia d’actuació, la Diputació contribueix a enfortir el posicionament tu-
rístic del territori, així com de les seves marques turístiques. Es fomenta la presència 
activa de l’oferta turística de la província de Barcelona en els principals mercats turístics 
emissors i s’impulsa la participació en accions de comunicació, promoció i comercialit-
zació de productes turístics del territori. L’elaboració d’estudis de planifi cació turística, el 
suport econòmic a infraestructures per al desenvolupament turístic i la senyalització de 
recursos i itineraris són algunes de les accions previstes en aquest àmbit.

Taula 7. Política de despesa 4. Actuacions de caràcter econòmic

43100 Comerç urbà 3.058.942,60 2,88%
43120 Mercats i fires locals 510.580,94 0,48%

431 Comerç 3.569.523,54 3,36%
43201 Gestió turística territorial 2.477.676,60 2,33%
43200 Promoció turística 3.187.256,14 3,00%

432 Informació i promoció turística 5.664.932,74 5,32%
43301 Suport a la competitivitat FEDER 262.000,00 0,25%
43300 Suport al teixit productiu 6.430.900,24 6,04%

433 Desenvolupament empresarial 6.692.900,24 6,29%
43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic 6.773.543,86 6,37%

439 Altres actuacions sectorials 6.773.543,86 6,37%
43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 22.700.900,38 21,34%

45302 Vialitat local 2.275.364,64 2,14%
45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres 30.052.652,06 28,25%
45301 Millora de la xarxa local de carreteres 19.527.616,10 18,36%

453 Carreteres 51.855.632,80 48,74%
45 Infraestructures 51.855.632,80 48,74%

46300 CRTTT Escola de Teixits. Canet de Mar 866.199,38 0,81%
463 Recerca científica, tècnica i aplicada 866.199,38 0,81%

46 Recerca, desenvolupament i innovació 866.199,38 0,81%
49100 Societat de la informació a l'àmbit municipal 25.280.058,40 23,76%

491 Societat de la informació 25.280.058,40 23,76%
49200 Gestió cartogràfica local 2.269.846,62 2,13%

492 Gestió del coneixement 2.269.846,62 2,13%
49300 Polítiques de consum 3.412.134,96 3,21%

493 Protecció de consumidors i usuaris 3.412.134,96 3,21%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic 30.962.039,98 29,10%
Total 106.384.772,54 100,00%
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En el següent exercici es segueix en la línia de generar, consolidar i incrementar l’activi-
tat econòmica de la demarcació amb l’impuls de l’oferta d’infraestructures i equipaments 
locals de suport a l’empresa. Es fomenten actuacions sectorials i de millora de l’entorn 
on opera el teixit productiu a través del desenvolupament de diferents programes com el 
de suport a la cultura emprenedora, el de creació d’empreses o el d’impuls de la respon-
sabilitat social empresarial entre d’altres.

En aquest mateix sentit, des del subprograma de suport a la competitivitat FEDER es 
continua promovent la competitivitat de la província de Barcelona per mitjà de projectes 
de creació o remodelació d’espais físics o virtuals que aportin avantatges competitius als 
emprenedors i a les empreses que s’hi ubiquin.

Amb la mateixa intenció d’afavorir el creixement econòmic, la Diputació aporta estratègi-
es en la generació d’un entorn d’innovació en les polítiques locals de desenvolupament 
econòmic. L’objectiu és acompanyar en el procés d’optimització de les polítiques i en la 
creació i consolidació de les agències de desenvolupament econòmic. La defi nició de 
metodologies, l’anàlisi i la diagnosi de la situació econòmica i del territori, així com la 
dinamització de la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local constitu-
eixen algunes de les línies d’actuació del 2015.

La corporació també actua en les infraestructures del territori vetllant de forma activa 
per la millora de la seguretat viària en l’àmbit urbà i no urbà. La voluntat des de l’enti-
tat és orientar les actuacions de la xarxa de carreteres cap a la gestió preventiva de la 
seguretat viària. En aquest camp es projecta, dirigeix i executen actuacions de millora i 
modernització de la xarxa viària. Aquestes actuacions es materialitzen en accions con-
cretes en travesseres urbanes, passos de vianants i portes d’entrada, conservació de 
ponts, interseccions i actuacions de seguretat viària interurbana (senyalitzacions, capes 
de rodament, neteja de marges, etc). El pressupost també contempla les inversions 
necessàries a fi  de donar compliment als convenis signats amb la Generalitat de Cata-
lunya, tant pel que fa al programa de transferència de titularitat de les carreteres, com al 
programa de transformació de camins a carreteres.

També es promou la millora de l’efi ciència de l’acció municipal amb instruments de pla-
nifi cació, gestió i avaluació de la mobilitat i l’accessibilitat als ajuntaments. Els plans i 
estudis de mobilitat urbana, el pla d’implantació urbana del vehicle elèctric o els plans 
d’accessibilitat urbana en són un exemple. Tot plegat sense deixar de banda el suport 
tècnic als ajuntaments en matèries especialitzades. En aquest sentit ponts, estructures, 
trànsit i camins formen part de les actuacions en matèria de vialitat local.
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Pel que fa a altres actuacions de caràcter econòmic, i en concret a la despesa en  
consum, la corporació fomenta el desenvolupament de polítiques públiques de defensa 
dels drets de les persones consumidores i usuàries en l’àmbit local mitjançant la Xarxa 
Local de Consum i intentarà cobrir les necessitats dels ajuntaments de la demarcació 
que no tenen servei públic de consum.

Complementàriament, es segueix actuant en el 2015 en l’actualització de la cartografi a 
topogràfi ca urbana necessària com a base de les cartografi es municipals de cadastre, 
planejament urbanístic o de les xarxes de serveis i equipaments, entre d’altres. 

L’actuació en l’àmbit de la societat de la informació es centra en donar suport als ens lo-
cals en el desenvolupament de polítiques per a la millora dels serveis públics mitjançant 
les tecnologies de la informació i la comunicació. L’objectiu és oferir serveis per a la ges-
tió interna municipal, a través de la xarxa telemàtica provincial mitjançant la instal·lació i 
gestió de línies i serveis d’informàtica, el subministrament de solucions verticals directes 
avalades per la Diputació i/o la dotació d’eines de productivitat individual (correu electrò-
nic i ofi màtica). Dins l’àmbit de la societat de la comunicació i en compliment de la nova 
Ordre HAP/419/2014 que modifi ca la classifi cació per programes s’incorpora pel 2015 
l’aportació a la Xarxa Audiovisual Local, S.L.

Gràfi c 4. Política de despesa 4. 
Actuacions de caràcter econòmic

22,70 M€

51,86 M€

0,87 M€

30,96 M€

43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

45 Infraestructures

46 Recerca, desenvolupament i innovació

49 Altres actuacions de caràcter econòmic
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Pel que fa les actuacions de caràcter general, es gestionen, entre d’altres, les despeses 
en l’àmbit dels òrgans de govern, de les relacions internacionals, de gestió dels recursos 
econòmics i humans, dels serveis de logística, d’edifi cació i de tecnologies corporatives. 

El 2015 es gestionen els recursos propis de la Presidència (despeses de Ple, òrgans 
de representació) i aquells destinats a desenvolupar polítiques per garantir l’autonomia 
local. En aquest sentit, es presten serveis als ajuntaments en l’àmbit de l’administració 
dels ens locals, mitjançant la formació, l’organització, l’assessorament jurídic, la defensa 
judicial, l’administració dels seus recursos humans (per exemple, nòmines del perso-
nal), la gestió del padró municipal d’habitants, la protecció de dades i la gestió de riscos 
laborals.

Dins dels serveis de caràcter general, i en concret en l’àmbit internacional, la Diputació 
destina recursos a l’impuls de la projecció exterior de la demarcació de Barcelona amb 
la intenció de posicionar els seus municipis en el context internacional, per tal de captar 
noves oportunitats en el camp d’actuació dels governs locals. L’objectiu és promoure els 
interessos dels ens locals de Barcelona a l’agenda de les principals institucions i organit-
zacions del món local a nivell internacional que permeti també donar a conèixer la tasca 
que es desenvolupa des de la corporació. 

En aquest sentit, la Diputació impulsa i gestiona els productes, les activitats i serveis en 
matèria d’estratègia europea de les quatre diputacions catalanes. El suport a projectes 
municipals clau mitjançant la recerca de fons comunitaris, bones pràctiques, xarxes i 
socis europeus és una de les línies de treball que es continua desenvolupant. 

912 Òrgans de govern 17.591.788,38 4,13%
91 Òrgans de govern 17.591.788,38 4,13%

920 Administració general 64.794.991,72 15,21%
922 Coord. i organit. institucional de les ent. locals 9.805.641,84 2,30%
924 Participació ciutadana 4.660.768,00 1,09%
926 Comunicacions internes 19.248.981,50 4,52%
929 Imprev., situac. transit. i contingènc. d'execució 4.000.000,00 0,94%

92 Serveis de caràcter general 102.510.383,06 24,06%
931 Política econòmica i fiscal 7.242.831,82 1,70%
933 Gestió del patrimoni 41.713.920,12 9,79%
934 Gestió del deute i de la tresoreria 110.552.249,44 25,95%

93 Administració financera i tributària 159.509.001,38 37,44%
941 Transferències a comunitats autònomes 25.244.622,00 5,93%
942 Transferències a entitats locals territorials 121.170.293,06 28,44%

94 Transferències a altres administracions públiques 146.414.915,06 34,37%
Total 426.026.087,88 100,00%

#
.
#
#
#
#
#
.
#
#
#
.
#
#
.

2015 %

Taula 8. Política de despesa 0. Deute Públic

Taula 9. Política de despesa 9. Actuacions de caràcter general

011 Deute públic 22.134.000,00 100,00%
01 Deute públic 22.134.000,00 100,00%
Total 22.134.000,00 100,00%

#
.

2015 %

Polítiques de 
despesa

0 i 9: 
Deute i Actu-
acions gene-
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Com a actuació complementària es dóna impuls a la cooperació al desenvolupament, 
dins del seu territori, a través de l’assessorament directe als municipis en l’elaboració de 
plans i estratègies de projecció exterior. Tot plegat sense deixar de banda la cooperació 
al desenvolupament dels ajuntaments de la província de Barcelona i garantir el rol de la 
Diputació com actor de la cooperació descentralitzada pública especialitzat en el reforç 
de la governabilitat i les polítiques públiques locals. Comentar que es manté com cada 
any el compromís de destinar el 0,7% dels ingressos corrents a la cooperació pel des-
envolupament del tercer món.

Pel que fa a transferències a altres administracions públiques, val a dir que amb 
l’objectiu d’assegurar la prestació dels serveis de competència local, la Diputació de 
Barcelona segueix treballant en les coŀlaboracions i assistències tradicionals, mante-
nint, com a serveis fi nalistes, el suport al fi nançament municipal d’inversions amb el 
Programa de crèdit local i el de Caixa de crèdit. Ara bé, en el context de crisi actual, 
prenen una rellevància notable les polítiques adreçades a garantir la sostenibilitat de les 
fi nances municipals. Per aquest motiu, la corporació continua el suport al fi nançament 
de les inversions locals amb la línia de préstec pont, atorgada en relació als fons estruc-
turals FEDER 2007-2013 en relació al programa Viure al Poble i Viure al Poble més, així 
com amb les operacions de tresoreria previstes pels consells comarcals.

 
Gràfi c 5. Política de despesa 0 i 9. 
Deute públic, transferències internes i 
actuacions de caràcter general

22,13 M€
17,59 M€

102,51 M€

159,51 M€

146,41 M€

01  Deute públic

91  Òrgans de govern

92  Serveis de caràcter general

93  Administració financera i tributària

94  Transferències a altres administracions públiques

17,59 M€
22,13 M€
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La Diputació destina una part important dels seus recursos a inversions. Tal i com es 
recull en el primer dels dos gràfi cs que es mostren a continuació, la majoria d’aquests 
recursos van destinats, principalment a actuacions de caràcter econòmic. Dins d’aquest 
grup, el segon gràfi c mostra que els recursos destinats a infraestructures continua sent 
l’eix central de les inversions de la corporació destacant les destinades a la xarxa de 
carreteres locals, especialment les que deriven del conveni GENCAT 2012-2015 així 
com totes aquelles que confi guren el programa d’actuacions preventives i paŀliatives de 
seguretat viària.

El pressupost de la Diputació de Barcelona incorpora, a part de la classifi cació orgànica 
i la de programes, la classifi cació econòmica dels capítols i els articles, la qual esta-
bleix que les despeses incloses a capítols 1 a 5 constitueixen les despeses corrents, 
les incloses a capítols 6 i 7 les despeses de capital i les recollides als capítols 8 i 9 les 
fi nanceres. En relació als ingressos, els inclosos entre els capítols 1 i 5 constitueixen els 
ingressos corrents, els agrupats als capítols 6 i 7 els ingressos de capital i els recollits 
als capítols 8 i 9 els ingressos fi nancers. Els capítols de l’1 al 7 conformaran les opera-
cions no fi nanceres, mentre el 8 i el 9 agruparan les fi nanceres. 

Pel que fa als conceptes i subconceptes en què l’estructura és més oberta, se n’han de-
senvolupat de nous quan ha estat necessari a fi  de millorar la gestió dels crèdits i dotar 
el pressupost d’una major transparència. En aquest sentit, el pressupost de despeses 
pel 2015 identifi ca a través del subconcepte econòmic una de les principals línies de 
despesa de la Diputació de Barcelona, la consignació corresponent al Pla de Xarxa de 

Polítiques 
d’inversió

Gràfi c 6. Inversions per polítiques de despesa (cap. 6)

0,01 M€

31,05 M€

2,45 M€

43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

45 Infraestructures

49 Altres actuacions de caràcter econòmic

2,46 M€0,27 M€
6,29 M€

33,50 M€

17,04 M€

1 Serveis públics bàsics

2 Actuacions de protecció i promoció social

3 Producció de béns públics de caràcter preferent

4 Actuacions de caràcter econòmic

9 Actuacions de caràcter general

2,46 M€
0,27 M€

6,29 M€

Classifi cació 
econòmica
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Governs Locals. Aquest pla, que es fonamenta en el respecte a l’autonomia local i en 

el treball en xarxa entre els governs locals i la Diputació, cerca construir un programa 

d’actuació conjunt d’acord amb els principis d’efi ciència i d’economia de l’acció pública. 

L’assistència i cooperació als governs locals es concreta en la transferència de recursos 

tècnics (treballs d’assessorament i assistència), econòmics (ajuts, fons de prestació i 

crèdits) i materials (prestació directa del servei pel personal de la Diputació), concen-

trant especialment aquest suport en els municipis de menor capacitat econòmica i de 

gestió per garantir que puguin desenvolupar amb efi càcia les competències que els són 

pròpies.

En aquest sentit, a través del quart dígit del subconcepte econòmic es diferencien l’àm-

bit de suport tècnic o econòmic mitjançant el Catàleg que s’identifi ca amb el dígit 8 (cal 

tenir present que el 2014 s’utilitzava el 5) i els de Meses de concertació i Programes 

complementaris que es codifi quen amb un 4. La següent taula mostra la consignació 

prevista per 2015 en aquests àmbits.

Les subvencions en espècie incloses dins del Pla de Xarxa de Governs Locals, es co-

difi quen amb subconceptes acabats amb els dígits del 85 al 88 (en el cas de Catàleg) i 

del 45 al 48 (en el cas de Meses de concertació). Les despeses derivades de la cessió 

de mobiliari urbà i de material ambiental local estan pressupostades com a subvencions 

de capital en espècie. 

La classifi cació econòmica també permet identifi car les subvencions en espècie que no 

formen part del Pla de Xarxa de Governs Locals (adquisicions de béns o serveis per ser 

lliurats als ens locals) a través del quart dígit del subconcepte econòmic, un 9.

Val a dir que els criteris aplicats per considerar una despesa com a subvenció en espè-

cie són:

• Que la despesa no estigui cofi nançada per l’entitat local.

• Que hi hagi petició expressa i formalitzada per part de l’entitat local.

• Que es produeixi un acte de lliurament individualitzat.

52.813.625,00 69.944.950,00 17.131.325,00 32,44% 38,23%

90.871.160,00 113.026.098,00 22.154.938,00 24,38% 61,77%

143.684.785,00 182.971.048,00 39.286.263,00 27,34% 100,00%

Catàleg

Meses de concertació

Total

2014 2015 Variació
15/14

% Variació 
15/14 %

Taula 10. Pla Xarxa de Governs Locals 
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Aclarir també que les despeses corrents en béns i serveis recollides al capítol 2 que, 
malgrat tenir una fi nalitat clarament municipalista, no tenen una adscripció clara com a 
subvencions en espècie, s’han identifi cat en subconceptes que acaben numerats des 
del 90 fi ns al 99.

Comentar per últim sobre la classifi cació econòmica que pel 2015 es comptabilitza en el 
capítol 8, tant de despeses com d’ingressos, no només les bestretes de personal sinó 
també la bestreta que es concedeix a l’Organisme de Gestió Tributària i que fi ns ara 
s’havia comptabilitzat com operació no pressupostària.

De la triple classifi cació (orgànica, per programes i econòmica) se’n dedueix l’aplicació 
pressupostària, la unitat bàsica del pressupost, que serveix per imputar de manera in-
dividualitzada cadascun dels crèdits pressupostaris. Així, el codi de les aplicacions del 
pressupost permet conèixer, en el cas dels ingressos, la tipologia de recursos que es 
preveu disposar (tributs, taxes, preus públics, etc.) i en el de les despeses, el centre 
gestor responsable de l’aplicació, per quin motiu existeix aquesta despesa i en què es 
materialitzen fi nalment els recursos públics destinats (inversions en edifi cis, transferèn-
cies a ajuntaments, etc.).

Per obtenir una informació més detallada de l’activitat que la Diputació de Barcelona a 
continuació s’adjunten les fi txes d’objectius de tots els subprogrames pressupostaris de 
la corporació i les dels seus ens instrumentals. 
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Subprogrames 
del pressupost de 
la Diputació de
Barcelona



 



01110 PROGRAMA GENERAL DEL DEUTE 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

2C000 Tresoreria  

Àrea Matèria de gestió 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies  

Objectius  

-  Gestionar l'endeutament de la Diputació de Barcelona. 

Activitats i productes 

- Minimitzar el cost de l'endeutament. 

- Controlar i gestionar l'endeutament amb les entitats financeres. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Endeutament a llarg termini 

   - Capital pendent d'amortitzar (en milions d'euros) 

   - Interessos pagats (en milions d'euros) 

   - % de deute referenciat a tipus variable respecte del deute total 

   - % deute retornar a l'Estat respecte del deute total 

   - Pagaments cobertures (en milions d'euros) 

 

 

 

221,17 

1,57 

39,13 

60,87 

1,75 
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15000 MILLORA DELS EQUIPAMENTS PÚBLICS I ESPAIS URBANS 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

50000 Àrea de Territori i Sostenibilitat 

50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit. 
Llocs de treball:    35 

Àrea Matèria de gestió 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat Infraestructures, Urbanisme i Habitatge 

Objectius  

- Incrementar la qualitat de vida en els municipis de la demarcació de Barcelona mitjançant inversions, serveis i plans de suport en 
infraestructures, mobilitat, espais naturals, medi ambient, prevenció d'incendis i patrimoni arquitectònic. 

- Unificar i coordinar les polítiques d'acord amb les necessitats del territori d'una manera sostenible. 

- Coordinar i dirigir els objectius de les matèries i gerències que composen l'àrea d'acord amb els objectius anuals de la corporació. 

- Vetllar per l'aplicació eficient i transparent dels recursos humans i materials i obtenir-ne un resultat mesurable. 

- Proporcionar assessorament i suport tècnic als ens locals i garantir la manera més eficient d'aplicar els recursos econòmics. 

- Adequar els equipaments públics locals i l'espai públic a les necessitats dels municipis. 

- Garantir la qualitat dels serveis urbans millorant la seva eficiència. 

Activitats i productes 

- Definició de noves infraestructures de competència i manteniment i millora de les actuals. 

- Garantir la millora en la mobilitat de les persones en les diferents modalitats de transport, públic o privat. 

- Preservar els espais d'alt interès natural mitjançant les figures de protecció establertes per cada un dels espais naturals protegits 
dependents de la corporació. 

- Col·laborar en la millora de la gestió forestal eficient així com ajudar a la prevenció d'incendis forestals mitjançant una gestió forestal 
planificada, sostenible i rendible. 

- Ajudar a la millora dels espais urbans dotant-los d'una correcta planificació d'infraestructures i col·laborant en la seva actualització i 
renovació. 

- Col·laborar amb els municipis en l'aplicació de millores d'eficiència energètica i en la millora dels paràmetres de qualitat 
mediambiental. 

- Assessorar als ens locals en temes d'urbanisme i habitatge adaptats a les noves circumstàncies i demandes de la població. 

- Col·laborar en la preservació del patrimoni arquitectònic de la demarcació, establint accions, destinant recursos humans i econòmics i 
definint plans directors de recuperació. 

- Redacció d'inventaris, plans directors, estudis de programació i projectes. 

- Gestió d'ajuts econòmics a la inversió. 

- Cessió d'elements de mobiliari urbà (papereres, bancs i espais lúdics per a la gent gran). 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Suport tècnic. Programació, millora i gestió d’equipaments 

   - Estudis 

Suport tècnic. Xarxes de serveis urbans 

   - Plans directors 

Suport tècnic. Equipaments i urbanització 

   - Projectes 

Suport tècnic. Equipaments, espai públic i verd urbà 

   - Plans directors 

Suport tècnic. Gestió de serveis i contractació elèctrica 

   - Suports 

Mobiliari urbà 

   - Unitats de mobiliari urbà cedides 

Suport tècnic. Contractació i gestió. Projectes d’obres, equipaments i espai públic 

   - Suports 

Suport econòmic. Equipaments i infraestructures 

   - Ajuts atorgats 

Formació 

   - Hores de  formació impartides 

 

 

56 

 

15 

 

20 

 

8 

 

5 

 

2.000 

 

6 

 

300 

 

20 
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15000 MILLORA DELS EQUIPAMENTS PÚBLICS I ESPAIS URBANS 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A103 
A202 
A302 
A502 
AG01 
AS02 
AS03 
AT01 
AT09 
TA00 
TA01 
TA02 
TG01 
TG02 
ZA102M 
ZZZZZZZ 
 

Alt directiu nivell 3 
Cap servei nivell 2 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 2 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Tècnic assessor nivell 0 
Tècnic assessor nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
Coordinador/a matèria 
Eventual de confiança 
 

    2 
    1 
    2 
    3 
    1 
    1 
    6 
    1 
    2 
    1 
    1 
    2 
    2 
    8 
    1 
    1 

 

Total destinacions    35 
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15100 GESTIÓ URBANA I TERRITORIAL 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

50300 Ger.Ser. d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Llocs de treball:    48 

Àrea Matèria de gestió 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat Infraestructures, Urbanisme i Habitatge 

Objectius  

- Suport als ens locals en matèria d’habitatge, urbanisme i activitats d’acord amb la realitat social i econòmica del territori, amb la 
consolidació del Servei d’intermediació en deutes d'habitatge (SIDH) i l’Observatori local d’habitatge (OLH). 

- Suport a la formació, resolució, consultes i elaboració de treballs i estudis. 

- Suport econòmic per condicionar, reformar i rehabilitar habitatges socials i desplegament del Servei d’intermediació en deutes 
d’habitatge (SIDH). 

Activitats i productes 

- Planejaments, estudis i suport en urbanisme. 

- Redacció de censos i plans d’autoprotecció. 

- Cessió de l’aplicatiu Gestor d’informació d’activitats (GIA). 

- Estudis, reforma, condicionament i rehabilitació d’habitatges destinats a polítiques socials. 

- Servei d’intermediació en deutes d’habitatge (SIDH). 

- Ajuts i estudis per a l’adequació d’espais buits i àrees urbanes. 

- Redacció de Plans locals d’habitatge (PLH). 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Habitatge 

   - Assistències a ens locals en matèria d’habitatge 

   - Ens locals que han rebut assistència en matèria d’habitatge 

   - Ajuts a ens locals en matèria d’habitatge social 

   - Ens locals que han rebut ajuts en matèria d’habitatge social 

Urbanisme i millora urbana 

   - Assistències a ens locals en matèria d’urbanisme i millora de barris 

   - Ens locals que han rebut assistència en matèria d’urbanisme i millora de barris 

Activitats 

   - Assistències a ens locals en matèria d’activitats 

   - Ens locals que han rebut assistència en matèria d’activitats 

Formació 

   - Tècnics assistents a cursos, jornades o seminaris 

   - Ens locals beneficiaris 

 

 

 

160 

100 

35 

30 

 

125 

100 

 

250 

200 

 

610 

190 

 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball  
A103 
A202 
A203 
A301 
A501 
A503 
AS02 
AS03 
AT01 
AT09 
TA02 
TG01 
TG02 
 

Alt directiu nivell 3 
Cap servei nivell 2 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 1 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 3 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    1 
    2 
    1 
    7 
    1 
    3 
    1 
    3 
    1 
    2 
    3 

   22 
 

Total destinacions    48 
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17200 GESTIÓ FORESTAL I PREVENCIÓ D'INCENDIS 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

50405 O.T. de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals Llocs de treball:    24 

Àrea Matèria de gestió 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat Espais Naturals i Medi Ambient 

Objectius  

- Planificació i gestió de la prevenció municipal d'incendis forestals. 

- Recolzament als ajuntaments en matèria de prevenció d'incendis a les urbanitzacions. 

- Restaurar i millorar els hàbitats forestals afectats per pertorbacions i realitzar gestió forestal per a la prevenció d'incendis. 

- Fomentar l'ús de la biomassa en equipaments municipals. 

Activitats i productes 

- Redacció i gestió conjunta amb els ajuntaments i les agrupacions de defensa forestal (ADF) del Pla de prevenció municipal d'incendis 
forestals (PPI). 

- Redacció per homologació dels Plans d'actuació municipals per a emergències per incendis forestals (PAM). 

- Redacció i gestió conjunta amb els ajuntaments del Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI). 

- Redacció i gestió conjunta amb els ajuntaments del Pla de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions (PPU). 

- Redacció i gestió conjunta amb els ajuntaments, altres administracions locals i associacions de propietaris forestals del Programa de 
restauració i millora forestal (PRMF). 

- Redacció d'estudis de viabilitat d'instal·lacions de biomassa en equipaments municipals. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Programa de restauració i millora forestal (PRMF) 

   - Estudis de viabilitat d'instal·lacions de biomassa en equipaments municipals 

   - Plans anuals de restauració i millora forestal executats 

   - Hectàrees treballades per a la millora dels hàbitats forestals afectats per pertorbacions 

   - Hectàrees treballades per a la millora dels hàbitats forestals i la prevenció d'incendis forestals 

Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI) 

   - Rutes 

Pla de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions (PPU) 

   - Parcel·les públiques 

   - Franges 

Plans d'actuació municipal en emergències per incendis forestals (PAM) 

   - Simulacres d'emergències d'incendis forestals 

Plans municipals de prevenció d'incendis forestals (PPI) 

   - Quilòmetres certificats 

   - Plans redactats i revisats 

 

 

 

10 

17 

700 

1.000 

 

96 

 

400 

10 

 

214 

 

2.000 

69 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A203 
A302 
A501 
A502 
AG01 
AT02 
TG01 
TG02 
 

Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Auxiliar general nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    2 
    1 
    5 
    2 
    1 
    4 
    8 

 

Total destinacions    24 
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17210 MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC I SOSTENIBILITAT 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient Llocs de treball:    21 

Àrea Matèria de gestió 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat Espais Naturals i Medi Ambient 

Objectius  

- Potenciar la gestió local per a la sostenibilitat econòmica i ambiental, estimulant l’ocupació i l’economia verda. 

- Fomentar l’estalvi i la gestió eficient de l’energia, l’aigua, els residus i d’altres recursos, i impulsar la mobilitat tova, eficient i 
sostenible. 

- Potenciar models de gestió municipal i d’organització d’alta eficiència econòmica i ambiental. 

- Fomentar l’estalvi de recursos naturals locals i potenciar el seu ús eficient econòmica i ambiental. 

- Promoure les mesures de mitigació i d'adaptació local al canvi climàtic. 

Activitats i productes 

- Plans d’acció per a l’energia sostenible (PAES). 

- Plans i estratègies d’adaptació al canvi climàtic. 

- Auditories energètiques i d’eficiència energètica. Models de gestió alternatius més sostenibles a nivell ambiental i econòmic. 

- Suport tècnic als processos de contractació de serveis ambientals als municipis. 

- Implantació de models eficaços de gestió dels residus municipals estenent la recollida selectiva. 

- Suport a la comptabilitat energètica municipal. 

- Auditoria de gestió dels serveis de proveïment d’aigua. 

- Plans d’eficiència de recursos locals ambientals naturals i econòmics. 

- Plans d’acció ambiental local i vers la sostenibilitat. 

- Plans de lluita contra el canvi climàtic (mitigació i adaptació) i planificació per l’adaptació. 

Principals indicadors Previsió 2015 
 

Gestió de residus 

   - Ens amb informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans 

Aigües subterrànies 

   - Estudis 

Foment d'energies renovables i eficiència energètica 

   - Estudis 

Mobilitat i accessibilitat 

   - Estudis 

Plans d'acció per a l'energia sostenible (PAES) 

   - PAES iniciats (dada acumulada) 

Suport econòmic 

   - Ens locals amb suport atorgat 
 

 

 

20 

 

15 

 

50 

 

15 

 

230 

 

150 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A203 
A302 
A501 
A502 
AG01 
AT02 
AT09 
DP01 
TA02 
TG01 
TG02 
 

Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Auxiliar general nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Director de programa 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    3 
    1 
    1 
    1 
    2 
    1 
    4 
    1 
    1 
    5 

 

Total destinacions    21 
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17220 AVALUACIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient Llocs de treball:    22 

Àrea Matèria de gestió 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat Espais Naturals i Medi Ambient 

Objectius  

- Suport tècnic a la gestió ambiental local en l’àmbit de la qualitat de l’aire, de la contaminació acústica, dels camps electromagnètics i 
de la qualitat de les aigües. 

- Suport tècnic en la localització de fuites en les xarxes d’abastament d’aigua dels municipis. 

Activitats i productes 

- Assessorament tècnic. 

- Préstec de material (sonòmetres, etc). 

- Elaboració d'informes i treballs referents a la qualitat de l'aire, el soroll, els camps electromagnètics, la qualitat de les aigües i la 
detecció de fuites d'aigua a les xarxes d'abastament. 

- Suport econòmic per a la compra de sonòmetres, estudis de soroll i l'adequació acústica de locals municipals. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Diagnosi i control ambiental. Contaminació atmosfèrica 

   - Informes tècnics sobre contaminació atmosfèrica 

   - Filtres totals de partícules PM10 i PM2,5 analitzats 

Diagnosi i control ambiental. Trànsit, soroll i altres contaminants físics 

   - Ens locals amb informes tècnics de soroll 

   - Ens locals amb informes tècnics de camps electromagnètics 

Diagnosi i control ambiental. Aigües i medi hídric 

   - Mostres d'aigua analitzades 

   - Informes tècnics de qualitat de les aigües 

   - Informes tècnics sobre l'estanqueïtat de la xarxa d'abastament d'aigua 

Suport econòmic 

   - Ens locals amb suport atorgat 

 

 

 

30 

4.000 

 

60 

20 

 

2.000 

60 

20 

 

30 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A203 
A302 
A501 
AS03 
AT01 
DP01 
PO08 
TA02 
TG01 
TG02 
 

Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Director de programa 
Personal d'oficis nivell  5 CTB 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    1 
    2 
    1 
    4 
    1 
    2 
    1 
    1 
    8 

 

Total destinacions    22 
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17221 SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ AMBIENTAL 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient Llocs de treball:    19 

Àrea Matèria de gestió 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat Espais Naturals i Medi Ambient 

Objectius  

- Potenciar i donar suport a les activitats d’educació, formació, sensibilització i divulgació ambiental local. 

- Coordinar i impulsar les activitats de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 

- Incrementar i ampliar les activitats del Centre d’Estudis del Mar, incorporant-hi la gestió integrada del litoral. 

- Impulsar el programa d’ambientalització de la Diputació de Barcelona i dels ens locals de la província. 

Activitats i productes 

- Organització de jornades, producció i gestió d’exposicions itinerants, elaboració i gestió de campanyes de sensibilització ciutadana i 
elaboració i gestió de projectes d'educació ambiental. 

- Gestió de les pàgines web de medi ambient, de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i de Sostenible.cat. 

- Suport a les iniciatives municipals d’educació, divulgació i participació ambiental. 

- Producció de materials ambientals de base per als diferents col·lectius. 

- Gestió de la Secretaria Tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 

- Coordinació del plans d’ambientalització locals. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat 

   - Entitats associades 

Centre d'Estudis del Mar 

   - Visitants 

Formació i reciclatge de tècnics i responsables municipals 

   - Jornades i seminaris 

   - Accions formatives 

Documentació ambiental i de difusió 

   - Agendes escolars de medi ambient i desenvolupament distribuïdes 

Suport econòmic 

   - Ens locals amb suport atorgat 

 

 

270 

 

11.000 

 

25 

18 

 

80.000 

 

120 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A103 
A203 
A302 
A501 
AG01 
PS01 
TA02 
TG02 
 

Alt directiu nivell 3 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Auxiliar general nivell 1 
Personal subaltern CT 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    1 
    1 
    2 
    3 
    1 
    1 
    9 

 

Total destinacions    19 
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1722A EURONET 50/50 MAX 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient  

Àrea Matèria de gestió 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat Espais Naturals i Medi Ambient 

Objectius  

- Estendre estratègicament el concepte 50/50 i promoure la seva inclusió en les estratègies i els plans d’acció de tots els nivells de 
govern, incloent la seva aplicació en altres edificis públics. 

- Aplicar el concepte 50/50 a 100 escoles i a 10 edificis públics de la demarcació de Barcelona. 

- Construir una xarxa 50/50 d’escoles i edificis d’altres usos per facilitar l’extensió i l’actualització permanent d’aquest concepte. 

- Consolidar, actualitzar i promoure les eines (metodologia, materials i recursos) que facilitin l’aplicació del concepte 50/50 en les 
escoles i en altres edificis públics. 

- Augmentar les capacitats de la comunitat educativa i de les famílies, dels altres usuaris dels edificis públics i de les autoritats locals, 
amb l'objectiu comú de canviar els comportaments en l’ús de l’energia i en la lluita contra el canvi climàtic. 

Activitats i productes 

- Consolidació i desenvolupament de les eines 50/50. 

- Aplicació del 50/50 a 100 escoles. 

- Extensió estratègica del model 50/50 (inclou l’aplicació a 10 edificis públics no escolars). 

- Avaluació i explotació de la iniciativa 50/50. 

- Comunicació i difusió general del projecte vers les municipalitats, els centres escolars europeus i altres gestors d’edificis públics. 

- Disseminació de les activitats vers el programa Intelligent Energy Europe (IEE). 

- Gestió del projecte i informació a la Comissió Europea. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Xarxa Europea de Centres d'Educació 50/50 

   - Escoles i instituts participants 

   - Altres equipaments públics participants 

   - Noves escoles incorporades 

   - Nous equipaments incorporats 

   - Estalvi de consum d'energia 

   - Observatoris participants 
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10 
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17230 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ D'ESPAIS NATURALS PROTEGITS 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

20300 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 

50000 Àrea de Territori i Sostenibilitat 

50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals 

50401 O.T. de Planificació i Anàlisi Territorial 

50402 Oficina Tècnica de Parcs Naturals 

50403 Oficina Tècnica d'Acció Territorial 

Llocs de treball:   215 

Àrea Matèria de gestió 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat 

 

Espais Naturals i Medi Ambient 

Objectius  

- Dotar la Xarxa de Parcs Naturals de l’equipament i el programari informàtic necessari. 

- Suport a les actuacions municipals que afavoreixen un millor aprofitament de la biomassa forestal. 

- Desplegament de línies de millora de l'eficiència energètica en les instal·lacions dels ens municipals. 

- Desenvolupament de polítiques de suport municipal en matèria de prevenció d'incendis, sostenibilitat ambiental i espais naturals 
protegits. 

- Planificar i gestionar els espais naturals. 

- Conservar i fer el tractament físic d'espais forestals, agraris i fluvials, fomentant l'ús públic i el desenvolupament econòmic del 
territori. 

- Portar a terme tasques de prevenció d'incendis forestals. 

- Restaurar i millorar terrenys forestals. 

- Incrementar el coneixement sobre els valors, potencialitats i fragilitats dels espais lliures per tal de proposar el model d’ordenació i 
gestió més eficaç en cada cas. 

- Millorar l’eficiència de l'ordenació i gestió del sòl no urbanitzable a través de l’elaboració de models d’intervenció sostenible i 
metodologies útils per als ajuntaments. 

- Potenciar la Xarxa de Parcs Naturals amb l’establiment dels instruments de planificació necessaris per als espais protegits que la 
integren. 

- Estimular i desenvolupar la participació en projectes i xarxes d’abast estatal i europeu relacionats amb l’anàlisi i la planificació dels 
espais lliures. 

- Incentivar i dinamitzar el desenvolupament de projectes d’aprofitament de biomassa forestal per tal de millorar l’eficiència energètica i 
facilitar la gestió sostenible dels boscos. 

- Gestionar els espais naturals protegits amb la participació dels municipis, vetllant per la seva conservació i fomentant el 
desenvolupament socioeconòmic de la població local i l'ordenació de l'ús social. 

- Recolzar el món local en la consolidació del model de gestió dels parcs naturals mitjançant la gestió directa de la Diputació de 
Barcelona participada amb els ajuntaments o mitjançant consorcis amb les entitats locals. 

- Desenvolupar accions de vigilància del compliment de la legalitat vigent en l'àmbit dels espais naturals protegits i tenir cura del 
manteniment del patrimoni corporatiu dels parcs. 

- Desenvolupar accions adreçades a la conservació, al foment de la participació, al desenvolupament socioeconòmic, a l'ordenació de 
l'ús públic i a l'educació ambiental. 

- Desenvolupar accions per a la prevenció d'incendis forestals i programes de restauració. 

- Manteniment i millora del patrimoni públic, equipaments i infraestructures dels espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs 
Naturals. 

Activitats i productes 

- Provisió i manteniment d’equips informàtics a la Xarxa de Parcs Naturals. 

- Provisió de sistemes de telecomunicacions a la Xarxa de Parcs Naturals. 

- Manteniment actiu del web dels parcs naturals de la Diputació de Barcelona. 

- Activitats d'ús públic adreçades a l'entorn familiar i als visitants dels parcs naturals. 

- Suport als municipis en la planificació i gestió del territori mitjançant l'elaboració d'informes tècnics preceptius. 

- Actualització i millora de la informació continguda en el projecte Sitxell mitjançant el treball conjunt amb universitats, centres de 
recerca, institucions i empreses especialitzades. 

- Assessorament als municipis per a l'ordenació del seu sòl no urbanitzable mitjançant l’anàlisi territorial a través del projecte Sitxell, a 
través de l’oferta del Catàleg de serveis de la Diputació. 

- Elaboració de plans especials urbanístics per a l’ordenació i gestió dels espais protegits de la Xarxa de Parcs Naturals. 

- Elaboració d’instruments de planificació específics (plans de conservació ) en el marc de la Xarxa de Parcs Naturals. 

- Suport tècnic per a l’acompliment de les disposicions normatives en l’àmbit de la Xarxa de Parcs Naturals. 

- Assessorament als municipis per al desenvolupament de projectes d’aprofitament de biomassa forestal. 

- Desenvolupament de projectes demostratius d’aprofitament de biomassa forestal en l’àmbit de la Xarxa de Parcs Naturals. 
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17230 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ D'ESPAIS NATURALS PROTEGITS 

 

 

- Coordinació i suport al desenvolupament dels projectes de conservació de la Xarxa de Parcs Naturals en el marc del conveni de 
col·laboració amb l’Obra Social "la Caixa". 

- Participació en projectes europeus de divulgació i intercanvi de coneixement en l’àmbit de l’anàlisi i la planificació dels espais lliures. 

- Participació en les activitats desenvolupades per la Secció espanyola de la Federació Europea de Parcs Nacionals i Naturals 
(EUROPARC-España). 

- Control de l'acompliment de les disposicions normatives mitjançant informes previs i notificacions de les infraccions. 

- Funcionament dels òrgans de participació en la gestió: assemblees, consells coordinadors, comissions consultives i altres fòrums. 

- Plans d'ús públic, disseny de xarxes viàries i d'itineraris, senyalització i de regulació d'accés a zones sensibles. 

- Gestió dels equipaments públics que es gestionen de manera directa, mitjançant conveni o concessió administrativa. 

- Plans de conservació del patrimoni natural i plans de seguiment de paràmetres ecològics. 

- Productes adreçats al desenvolupament socioeconòmic cercant la implicació dels sectors econòmics i els agents locals. 

- Manteniment i conservació del patrimoni corporatiu. 

- Redacció i execució dels plans anuals de prevenció d'incendis als espais naturals protegits en col·laboració amb els ajuntaments. 

- Diagnosi i valoració d’actuacions de manteniment del patrimoni públic, equipaments i infraestructures de la Xarxa de Parcs Naturals. 

- Supervisió tècnica de l’execució de treballs de manteniment del patrimoni públic, equipaments i infraestructures de la Xarxa de Parcs 
Naturals. 

- Supervisió tècnica de la senyalística de la Xarxa de Parcs Naturals. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Vigilància, control del planejament i Plans de prevenció i restauració 

   - Informes preceptius emesos 

   - Convenis de campanyes d'informació 

   - Escrits diversos 

   - Accions de restauració. Projectes 

Suport tècnic 

   - Municipis amb suport tècnic en projectes d'aprofitament de biomassa 

   - Municipis implicats en processos de revisió i/o ampliació de Plans Especials 

   - Municipis amb suport tècnic en projectes de planificació del sòl no urbanitzable 

Suport tècnic 

   - Diagnosi i valoració de treballs de manteniment 

   - Supervisió tècnica de l'execució de treballs de manteniment 

   - Supervisió tècnica de contractes de subministrament de senyals 

Activitats d'ús social i educació ambiental 

   - Usuaris dels equipaments 

   - Visites al lloc web 

   - Pàgines visitades 

   - Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Participants 

   - Campanya Coneguem els nostres parcs. Escoles 

   - Campanya Coneguem els nostres parcs. Alumnes 

Pla de seguiment de paràmetres ecològics 

   - Estudis 

Gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació 

   - Centres connectats 

   - Servidors als centres 

   - Estacions de treball als centres 

Suport econòmic. Polítiques de foment 

   - Ajuts atorgats 

   - Import atorgat 
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Polítiques de foment. Programa Viu el parc 

   - Assistents al  programa 

   - Alumnes participants (inclou alumnes i professors acompanyants) 

   - Escoles participants 

   - Aules 

 

 

32.000 

5.100 

160 

260 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A102A 
A103 
A203 
A302 
A401 
A501 
A502 
A503 
A504 
A524 
A544 
A544.D 
A692 
AG01 
AS02 
AS03 
AT01 
AT02 
AT09 
DP01 
EE91 
PO01 
PO02 
PO03.D 
PO04 
PO06.D 
PO08 
PO09.D 
PO11.D 
PO13.D 
PS01 
PSP1 
SE04 
SE06 
TA00 
TA01 
TA02 
TG01 
TG02 
ZA102C 
ZA102M 
ZZZZZZZ 
 

Coordinador d'àmbit 
Alt directiu nivell 3 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Cap unitat nivell 4 
Cap unitat nivell 4 CTB 
Cap unitat nivell 4 CTA 
Cap unitat nivell 4 CTA 
Cap negociat niv. 20 a extingir 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Director de programa 
Tècnic auxiliar educació a extingir 
Personal d'oficis nivell  1 CTB 
Personal d'oficis nivell  2 CTB 
Personal d'oficis nivell  2 CTA 
Personal d'oficis nivell  3 CTB 
Personal d'oficis nivell  3 CTA 
Personal d'oficis nivell  5 CTB 
Personal d'oficis nivell  5 CTA 
Personal d'oficis nivell  6 CTA 
Personal d'oficis nivell  7 CTA 
Personal subaltern CT 
Personal subaltern Parcs CT 
Guarda forestal 
Guarda forestal 
Tècnic assessor nivell 0 
Tècnic assessor nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
Coordinador/a d'àrea 
Coordinador/a matèria 
Eventual de confiança 
 

    1 
    1 
    3 
    5 
    5 
    8 
    8 
    1 
    1 
    1 
    1 
    5 
    1 

   25 
    2 
    4 
    2 
    4 
    2 
    1 
    1 
    1 
    2 

   10 
    7 

   10 
    5 
    1 
    1 
    5 
    2 
    7 

   19 
   16 
    2 
    1 
    2 

   12 
   27 
    1 
    1 
    1 

 

Total destinacions   215 
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17231 INFRAESTRUCTURES PARCS I ESPAIS FLUVIALS 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals 

50402 Oficina Tècnica de Parcs Naturals 

50403 Oficina Tècnica d'Acció Territorial 

Llocs de treball:    19 

Àrea Matèria de gestió 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat Espais Naturals i Medi Ambient 

Objectius  

- Recolzar els municipis en la gestió dels espais fluvials i del seu ús públic. 

- Mantenir i millorar el patrimoni immoble corporatiu i els equipaments públics dels espais naturals protegits. 

- Desenvolupar actuacions de millora del patrimoni forestal corporatiu dels parcs. 

- Conservar i potenciar la infraestructura viària bàsica dels parcs. 

- Mantenir i millorar la infraestructura bàsica de prevenció d'incendis als espais naturals protegits. 

- Conservar i gestionar el Parc Fluvial del Besòs a partir de la encomanda feta pels ajuntaments. 

- Incentivar i dinamitzar el desenvolupament de projectes d’aprofitament de biomassa forestal per tal de millorar l’eficiència energètica i 
facilitar la gestió sostenible dels boscos. 

- Fomentar el paper dels equipaments dels parcs com a exemple demostratiu d’utilització de la biomassa forestal provinent dels 
mateixos espais per a calefacció i producció d’aigua calenta sanitària. 

Activitats i productes 

- Execució de plans d’emergència i manteniment d'espais fluvials. 

- Projectes de manteniment dels immobles i dels equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals. 

- Redacció i execució de Plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques de la Diputació de Barcelona als parcs. 

- Projectes de manteniment i millora de la xarxa viària i d'itineraris i propostes de senyalització. 

- Projectes de manteniment i millora de la infraestructura bàsica de prevenció d'incendis: torres de guaita i punts d'aigua. 

- Redacció de projectes i direcció d’obres de manteniment i millora del patrimoni públic, equipaments i infraestructures de la Xarxa de 
Parcs Naturals. 

- Redacció d’estudis de seguretat de projectes d’obres de manteniment i millora del patrimoni públic, equipaments i infraestructures de 
la Xarxa de Parcs Naturals i coordinació de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 

- Anàlisi de les instal·lacions i els serveis dels equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals. 

- Seguiment dels plans d’autoprotecció dels equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals. 

- Assistència tècnica en enginyeria i arquitectura al patrimoni públic, equipaments i infraestructures de la Xarxa de Parcs Naturals. 

- Execució del Pla de manteniment anual del Parc Fluvial del Besòs. 

- Vetllar pel compliment del Pla d’usos i del Pla d’emergència del Parc Fluvial del Besòs. 

- Instal·lació de calderes de biomassa en equipaments públics dels parcs de la xarxa per a la utilització de biomassa forestal (estella i 
llenyes) provinent de la gestió forestal dels mateixos espais. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Parc Fluvial del Besòs. Seguiment ambiental 

   - Controls de quironòmids 

   - Controls de plagues 

Parc Fluvial del Besòs. Manteniment integral del parc 

   - Execucions de Plans d'emergència i manteniment del Parc Fluvial del Besòs 

Parc Fluvial del Besòs. Manteniment integral del parc 

   - Controls de qualitat del servei de manteniment integral 

   - Controls de qualitat l'aigua 

Infraestructures i serveis generals 

   - Projectes d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals 

   - Direccions d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals 

   - Estudis de seguretat i salut de projectes d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals 

   - Coordinació de seguretat i salut durant l'execució d'obres a Xarxa de Parcs Naturals 

   - Assistències tècniques en arquitectura i enginyeria a la Xarxa de Parcs Naturals 

 

 

6 

6 

 

1 

 

12 

7 

 

10 

8 

15 

12 

40 
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17231 INFRAESTRUCTURES PARCS I ESPAIS FLUVIALS 

 

 

Infraestructures i serveis generals 

   - Calderes instal·lades 

Vigilància, control del plantejament i Plans de prevenció i restauració 

   - Redacció de Plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques pròpies als parcs 

   - Revisió de Plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques pròpies als parcs 

   - Execució de Plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques pròpies als parcs 

 

 

5 

 

2 

0 

8 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A203 
A302 
A502 
A503 
AG01 
AS02 
AT01 
TG01 
TG02 
 

Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    1 
    3 
    1 
    2 
    1 
    1 
    3 
    6 

 

Total destinacions    19 
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21100 PENSIONS 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans  

Àrea Matèria de gestió 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies  

Objectius  

- Assegurar el compliment dels acords relatius al Pla de Pensions. 

Activitats i productes 

- Gestió de les altes i baixes dels partícips així com el control del cens amb l’entitat gestora. 

- Gestió de les aportacions dels partícips al Pla de Pensions. 

- Anàlisi i tramitació de canvis d’entitat gestora i dipositària. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Prestacions socials 

   - Partícips pla de pensions (dada acumulada) 

 

 

 

5.235 
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22100 PRESTACIONS SOCIALS ALS EMPLEATS 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans  

Àrea Matèria de gestió 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies  

Objectius  

- Assegurar el compliment dels acords col·lectius en matèria de millores socials. 

Activitats i productes 

- Gestió de les prestacions sanitàries. 

- Gestió de l'ajut per fills menors de 18 anys. 

- Gestió del sistema d’ajut per menjar. 

- Gestió d’altres despeses socials relatives a activitats socioculturals i esportives. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Prestacions socials 

   - Targetes ajuts per menjar (dada acumulada) 

   - Sol·licituds prestacions sanitàries (oftalmològiques i d'audiòfons) 

   - Personal a qui s'ha abonat l'ajut per fills menors de 18 anys 

 

 

 

1.478 

600 

1.542 
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23100 SUPORT ALS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 

20300 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 

60000 Àrea d'Atenció a les Persones 

60100 Gerència de Serveis de Benestar Social 

60101 Servei d'Acció Social 

Llocs de treball:    99 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies 

6 Àrea d'Atenció a les Persones 

Presidència 

 

Benestar Social, Salut Pública i Consum 

Objectius  

- Cooperar amb els ens locals en la gestió i organització dels serveis socials. 

- Oferir serveis per a la gestió interna municipal en relació a la gestió dels serveis socials. 

- Donar suport econòmic a projectes d’entitats sense ànim de lucre i entitats de Respir. 

- Donar suport a la gestió organitzativa i de la informació dels serveis socials. 

- Prestar suport econòmic als ens locals de la demarcació de Barcelona per al desenvolupament de les competències dels serveis 
socials bàsics. 

- Acompanyar els professionals dels serveis socials municipals en la seva activitat professional. 

- Proporcionar assessorament i orientació jurídica als usuaris de serveis socials. 

- Potenciar els plans d'inclusió social i la lluita contra la pobresa. 

Activitats i productes 

- Suport en la definició de les eines informàtiques a emprar. 

- Subministrament de solucions verticals per a la gestió final. 

- Finançament de l’àmbit del benestar social. 

- Suport en sistemes d’informació dels serveis socials bàsics mitjançant el programari de gestió HÈSTIA. 

- Projectes per a la millora de la gestió de serveis socials. 

- Cercles de Comparació Intermunicipal en l'àmbit de serveis socials. 

- Servei d'orientació jurídica i servei d'intermediació hipotecària als serveis socials. 

- Formació per a professionals de serveis socials municipals dels ens locals. 

- Supervisió d'equips de serveis socials bàsics. 

- Suport als Plans d’Inclusió Social. 

- Suport a la gestió de prestacions econòmiques de caràcter social. 

- Projectes i serveis de cobertura de les necessitats bàsiques. 

- Suport a la constitució de taules de coordinació entre serveis socials i entitats socials. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Suport en sistemes d'informació dels serveis socials bàsics mitjançant el programari de gestió HÈSTIA 

   - Grau de cobertura territorial d'instal·lació de l'aplicatiu XISSAP-HÈSTIA (dada acumulada) 

Servei d'orientació jurídica i servei de mediació hipotecària als serveis socials 

   - Mediacions hipotecàries 

   - Consultes als serveis d'assessorament jurídic 

Projectes de suport tècnic 

   - Ens locals amb projectes per a la millora de la gestió de serveis socials 

Projectes per a la inclusió social 

   - Projectes de suport tècnic per a la inclusió social 

Formació per a professionals de serveis socials municipals i càrrecs electes dels ens locals 

   - Participants a les activitats formatives 

Cercles de Comparació Intermunicipal 

   - Ens locals adherits 

Finançament de projectes d'entitats sense ànim de lucre i entitats 

   - Entitats finançades dins de la convocatòria de finançament de projectes d'entitats sense ànim de lucre 

Supervisió d'equips 

   - Municipis on s'ha realitzat supervisió d'equips 
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23100 SUPORT ALS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A102A 
A102M 
A103 
A202 
A203 
A301 
A302 
A401 
A502 
A503 
AG01 
AS02 
AS03 
AT01 
AT09 
DP01 
ES02 
TA01 
TA02 
TG01 
TG02 
ZA102C 
ZZZZZZZ 
 

Coordinador d'àmbit 
Coordinador de matèria 
Alt directiu nivell 3 
Cap servei nivell 2 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 1 
Cap secció nivell 2 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Director de programa 
Tècnic assistencial nivell 2 CT 
Tècnic assessor nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
Coordinador/a d'àrea 
Eventual de confiança 
 

    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    2 
    1 
    5 
    3 
    1 

   17 
    2 
    5 
    3 
    2 
    1 
    1 
    2 
    5 

   30 
   11 
    1 
    2 

 

Total destinacions    99 
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23101 SUPORT A FAMÍLIES, GENT GRAN I ATENCIÓ DEPENDÈNCIA 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

60100 Gerència de Serveis de Benestar Social 

60103 Servei de Suport de Programes Socials 
Llocs de treball:    52 

Àrea Matèria de gestió 

6 Àrea d'Atenció a les Persones Benestar Social, Salut Pública i Consum 

Objectius  

- Promoure la col·laboració amb les entitats del sector i actuacions de Respir en el territori. 

- Prevenir, detectar i atendre la infància i adolescència en risc social. 

- Prevenir, detectar i atendre als adolescents i joves en l’àmbit de les drogodependències i les seves famílies. 

- Promoure l’envelliment actiu de les persones grans. 

- Facilitar que les persones amb manca d’autonomia i/o en situació de dependència puguin viure a casa seva amb qualitat de vida. 

- Donar suport als cuidadors i cuidadores familiars de persones en situació de dependència. 

Activitats i productes 

- Col·laboració amb les entitats d'iniciativa social. 

- Projectes per a infants i adolescents en situació de risc social. 

- Projectes de prevenció i planificació en drogodependències. 

- Actuacions de tractament del consum de drogues adreçades a adolescents i joves i a les seves famílies. 

- Projectes d’envelliment actiu i d’atenció a les persones grans. 

- Projectes en l’àmbit de l’atenció social domiciliària. 

- Projectes en l’àmbit de les persones en situació de dependència. 

- Programa Els serveis socials més a prop. 

- Programa d’arranjament d’habitatges per a persones grans. 

- Servei local de teleassistència. 

- Grups de suport emocional i ajuda mútua. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Servei local de teleassistència 

   - Persones amb servei actiu 

Els serveis socials més a prop 

   - Municipis participants al programa 

Arranjament d'habitatges 

   - Habitatges arranjats 

Projectes d'atenció a les persones grans 

   - Projectes de suport tècnic en programes per a les persones grans 

Projectes d'atenció domiciliària 

   - Projectes de suport tècnic a l'atenció domiciliària 

Projectes per a infants i adolescents en situació de risc 

   - Projectes de suport tècnic per a infants i adolescents en situació de risc 

   - Projectes de suport tècnic a taules, xarxes locals i protocols d'infància i adolescència en risc 

Projectes de prevenció de les drogopendències des dels serveis socials 

   - Projectes de suport tècnic per a la prevenció de les drogodependències 

Actuacions de prevenció del consum de drogues per a adolescents i joves, famílies i agents socials 

   - Persones del programa de 12 a 18 anys que han rebut atenció i orientació en drogodependències 

Grups de suport emocional i ajuda mútua 

   - Municipis que han participat en els grups de suport emocional i ajuda mútua 

Col·laboració amb entitats d'iniciativa social 

   - Convenis de col·laboració amb entitats d'iniciativa social 

Finançament de projectes d'entitats sense ànim de lucre i entitats que desenvolupen activitats de Respir 

   - Entitats finançades dins de la convocatòria de finançament de projectes d'entitats sense ànim de lucre que 
desenvolupen activitats de Respir 
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23101 SUPORT A FAMÍLIES, GENT GRAN I ATENCIÓ DEPENDÈNCIA 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A202 
A301 
A401 
A501 
AG01 
AS02 
AT09 
DP01 
ES01 
ES02 
PS01 
TA02 
TG01 
TG02 
 

Cap servei nivell 2 
Cap secció nivell 1 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 1 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Director de programa 
Tècnic assistencial nivell 1 CT 
Tècnic assistencial nivell 2 CT 
Personal subaltern CT 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    2 
    2 
    1 
    3 
    1 
    2 
    3 
    1 
    5 
    1 
    1 

   19 
   10 

 

Total destinacions    52 
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23102 CENTRES RESIDENCIALS D'ESTADES TEMPORALS 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

60200 Ger. Ser. Residencials d'Estades Temporals i RESPIR 

60202 Oficina de Suport Tècnic i Logístic 
Llocs de treball:   391 

Àrea Matèria de gestió 

6 Àrea d'Atenció a les Persones Benestar Social, Salut Pública i Consum 

Objectius  

- Potenciar les polítiques de suport a les famílies cuidadores des del programa Respir, així com vetllar per la millora del model de 
gestió dels centres residencials d’estades temporals. 

- Consolidar un pla de millora de la qualitat per tal de promoure una atenció òptima centrada en l’usuari i la seva família. 

- Redissenyar els processos de treball aplicant criteris d’eficiència i eficàcia i potenciar la transversalitat i coordinació entre les diferents 
unitats funcionals. 

- Optimitzar el tractament de la informació i de les dades de gestió necessàries. Vetllar per la millora de la comunicació interna i 
externa i de la gestió del coneixement. 

Activitats i productes 

- Promoure activitats, programes d’atenció i canvis en l’organització del treball destinats a ampliar o adaptar els serveis que es presten 
als usuaris i les seves famílies i consolidar els de recent creació. 

- Vetllar per l’eficàcia de les noves dinàmiques i procediments de treball basats en la coordinació dels diferents col·lectius professionals 
i en la gestió compartida amb diferents unitats. 

- Desplegar el mapa de processos i confeccionar o actualitzar els procediments de treball. 

- Consolidar el nou model de gestió dels productes farmacèutics, que inclou processos d’aprovisionament, emmagatzematge i 
distribució dels mateixos. 

- Potenciar la relació amb els serveis d’atenció primària dels ajuntaments de la província. 

- Proposar i/o desenvolupar accions encaminades a la millora de la gestió del coneixement i de la comunicació interna i externa. 

- Portar a terme l’actualització o manteniment de les diferents eines de gestió de la qualitat de les que es disposa. 

- Planificar la distribució del temps de treball i gestionar les incidències del personal assistencial per tal de garantir les presències 
fixades i la correcta aplicació de la normativa interna de que es disposa. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Gent gran. Llarga estada 

   - Places 

   - Usuaris atesos 

   - Índex d'ocupació 

Gent gran. Respir 

   - Places 

   - Usuaris atesos 

   - Grau de cobertura territorial 

   - Índex d'ocupació 

Gent gran. SAUV 

   - Places 

   - Usuaris atesos 

   - Índex d'ocupació 

 

 

22 

22 

100 

 

197 

1.500 

30 

90 

 

36 

100 

95 
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23102 CENTRES RESIDENCIALS D'ESTADES TEMPORALS 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A103 
A203 
A401 
A501 
A502 
A503 
A504 
A524 
A525 
AG01 
AS02 
AS03 
ES01 
ES02 
PO01 
PO02 
PO04 
PO08 
TG01 
TG02 
 

Alt directiu nivell 3 
Cap d'oficina 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Cap unitat nivell 4 
Cap unitat nivell 4 CTB 
Cap unitat nivell 5 CTB 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Tècnic assistencial nivell 1 CT 
Tècnic assistencial nivell 2 CT 
Personal d'oficis nivell  1 CTB 
Personal d'oficis nivell  2 CTB 
Personal d'oficis nivell  3 CTB 
Personal d'oficis nivell  5 CTB 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    2 
    4 
    2 

   14 
    3 
    1 
    2 
    2 
    7 
    2 
    1 

   89 
   71 

  103 
   19 
   11 
    1 

   46 
   10 

 

Total destinacions   391 
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23110 ACCIÓ COMUNITÀRIA, PARTICIP., IGUALTAT I JOVENTUT 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 

60300 Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania 

60301 Oficina de Polítiques d'Igualtat i Drets Civils 

60302 Oficina del Pla Jove 

60303 Serv. de Pol. d'Acció Comunitària i Partic. Ciuta. 

Llocs de treball:    83 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 

6 Àrea d'Atenció a les Persones 

Presidència 

Educació, Igualtat i Ciutadania 

Objectius  

- Potenciar l'acció com a eina per aconseguir una ciutadania més implicada en el seu territori. 

- Contribuir a vehicular i gestionar la participació ciutadana als municipis. 

- Fomentar la igualtat de gènere mitjançant l'impuls de les polítiques locals d'empoderament i lideratge de les dones. 

- Articular una resposta integral vers la violència masclista i domèstica per tal d'avançar en la seva eradicació. 

- Impulsar i donar suport a les polítiques locals de joventut per tal d'afavorir l'empoderament dels joves a través de l'emprenedoria. 

Activitats i productes 

- Assessorament i suport tècnic i econòmic als ens locals per a l'elaboració de plans locals comunitaris en matèria de joventut, igualtat, 
acollida, convivència i participació. 

- Programa de formació i coneixement en l'àmbit d'igualtat i ciutadania: jornades, accions formatives per a electes i equips tècnics, 
seminaris i cicles especialitzats. 

- Programa de subvencions a entitats. 

- Comunicació: web, comunitat virtual, xarxes socials i portal d'entitats. 

- Programa de formació i assessorament específic en matèria de violència masclista. 

- Programa PENSA-Jove, foment de les polítiques de joventut des dels ajuntaments, els instituts i les entitats. 

- Programa per al foment de l'esperit emprenedor dels joves. 

- Programa de mediació ciutadana. 

- Suport a les polítiques locals de foment de l'associacionisme. 

- Col·laboracions amb agents claus per impulsar l'emprenedoria femenina i la millora de l'ocupació de les dones i els joves a la 
demarcació de Barcelona. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Suport econòmic. Total gerència 

   - Entitats beneficiàries del programa de subvencions 

   - Pla Xarxa de Governs Locals. Ens locals beneficiaris 

Formació en matèria d'igualtat 

   - Accions formatives 

   - Assistents 

   - Ens locals participants 

Exposicions itinerants en matèria d’igualtat 

   - Exposicions en funcionament 

   - Itineràncies de les exposicions 

Sensibilització i divulgació en matèria d’igualtat 

   - Accions del programa de violència masclista 

   - Activitats organitzades per l'espai Francesca Bonnemaison 

   - Treballs de recerca produïts 

Suport tècnic en matèria d'igualtat 

   - Ens locals amb estudis finalitzats (auditories de gènere, plans d'igualtat i altres) 

Formació en matèria de joventut 

   - Accions formatives 

   - Assistents 

 

 

 

116 

262 

 

15 
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10 

30 
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14 

 

20 
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23110 ACCIÓ COMUNITÀRIA, PARTICIP., IGUALTAT I JOVENTUT 

 

 

Eines TIC en matèria de joventut 

   - Visites a tag#joventut 

   - Pàgines visitades al web de l'Oficina del Pla Jove 

   - Membres del tag#joventut 

Suport tècnic en matèria de joventut 

   - Peticions suport tècnic. Plans, programes i projectes 

   - Peticions suport tècnic. PENSA-Jove 

   - Suports tècnics concedits 

Formació en acció comunitària i participació ciutadana 

   - Accions formatives 

   - Assistents 

Eines TIC en acció comunitària i participació ciutadana 

   - Continguts publicats al web i a la comunitat virtual 

   - Visites al web 

Programa de mediació ciutadana 

   - Persones beneficiades en processos de mediació ciutadana 

   - Ens beneficiaris dels convenis 

   - Casos tancats 

   - Persones implicades 

Suport tècnic en acció comunitària i participació ciutadana 

   - Assistències tècniques 

   - Ens locals beneficiaris de plans, programes i projectes 

Suport tècnic i econòmic en matèria de joventut 

   - Programa PENSA-Jove. Serveis i recursos oferts 

   - Programa PENSA -Jove. Ens locals participants 

 

 

14.000 

18.000 

830 

 

60 

60 

40 

 

20 

390 

 

144 

15.800 

 

100 

150 

5.300 

10.800 

 

400 

40 

 

10 

60 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A103 
A202 
A203 
A301 
A302 
A502 
AG01 
AS02 
AS03 
AT01 
AT09 
EE02 
TA02 
TA03 
TG01 
TG02 
 

Alt directiu nivell 3 
Cap servei nivell 2 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 1 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 2 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Tècnic ensenyament nivell 2 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic assessor nivell 3 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    1 
    2 
    1 
    5 
    4 
    7 
    3 
    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    6 

   20 
   28 

 

Total destinacions    83 
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23111 ESCOLA DE LA DONA 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

20300 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 

60301 Oficina de Polítiques d'Igualtat i Drets Civils 
Llocs de treball:    46 

Àrea Matèria de gestió 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies 

6 Àrea d'Atenció a les Persones 

 

Educació, Igualtat i Ciutadania 

Objectius  

- Dotar de l’equipament i del programari informàtic necessari. 

- Oferir un espai de formació i participació específica de les dones i els homes de la demarcació de Barcelona. 

- Potenciar l'ocupació i l'emprenedoria. 

- Esdevenir un espai de referència per a la formació en matèria d'igualtat i de les polítiques d'atenció a les persones. 

- Potenciar el coneixement d'oficis tradicionals amb potencialitats ocupacionals. 

Activitats i productes 

- Provisió i manteniment d’equips informàtics a l'Escola de la Dona. 

- Ensenyaments d'art, cuina, moda, humanitats, tecnològics i artístics. 

- Ensenyaments per a la participació política i social. 

- Accions formatives i d'acompanyament per potenciar l'emprenedoria. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Formació 

   - Places ofertades 

   - Matrícules 

   - Cursos oferts 

   - % d'ocupació 

 

 

5.626 

2.200 

361 

90 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A502 
AG01 
EE01 
EE02 
EE09 
PO04 
TG02 
 

Cap unitat nivell 2 
Auxiliar general nivell 1 
Tècnic ensenyament nivell 1 
Tècnic ensenyament nivell 2 
Tècnic ensenyament nivell 2 a extingir 
Personal d'oficis nivell  3 CTB 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    6 
    9 

   22 
    6 
    1 
    1 

 

Total destinacions    46 
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24100 SUPORT AL MERCAT DE TREBALL LOCAL 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

30101 Servei de Mercat de Treball Llocs de treball:    35 

Àrea Matèria de gestió 

3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local Promoció Econòmica i Ocupació 

Objectius  

- Enfortir el sistema local de prestació de serveis en l'àmbit de mercat de treball. 

- Facilitar l'adaptació professional de treballadors en sectors productius generadors d'ocupació. 

- Millorar l'ocupabilitat de les persones en edat de treballar. 

- Millorar la informació i l'anàlisi de la situació del mercat de treball en cada territori. 

Activitats i productes 

- Suport a la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC). 

- Suport a la Xarxa per a la inserció laboral de persones amb trastorns de salut mental (OTL). 

- Instruments i suport tecnològic, tècnic i econòmic per millorar l'eficàcia en la gestió de serveis. 

- Capacitació dels equips municipals a través d'activitats formatives i d'intercanvi d'experiències. 

- Millora de les funcionalitats de les eines de gestió existents. 

- Activitats per a la transferència del coneixement. 

- Projectes pilot específics per afavorir la inserció de persones amb especials dificultats i/o l'adaptació professional en sectors 
productius generadors d'ocupació. 

- Accions destinades a la recerca i anàlisi de la informació per a la presa de decisions a nivell local. 

Principals indicadors Previsió 2015 
 

Xarxa Local d'Ocupació (XALOC) 

   - Persones donades d'alta 

   - Empreses donades d'alta 

   - Llocs de treball ofertats 

   - % de cobertura dels llocs de treball 

Aplicació XALOC 

   - Entitats que utilitzen l'aplicació XALOC (dada acumulada) 

Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (OTL) 

   - Persones ateses 

   - Persones que han trobat feina 

Cercles de Comparació Intermunicipal 

   - Ens locals participants 

Intercanvi d'experiències 

   - Edicions organitzades 

Suport econòmic. Total 

   - Ens locals amb suport atorgat. Fons de prestació i concurrència competitiva 

 

 

32.000 

4.000 

13.000 

53 

 

135 

 

1.400 

210 

 

34 

 

12 

 

100 

Recursos humans 
 

Destinacions per lloc de treball  
A202 
A301 
A401 
A502 
AG01 
AS02 
AT01 
AT09 
TA01 
TA02 
TG01 
TG02 
 

Cap servei nivell 2 
Cap secció nivell 1 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 2 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Tècnic assessor nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    2 
    4 
    4 
    2 
    1 
    3 
    1 
    1 
    1 
    4 

   11 
 

Total destinacions    35  
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31100 SALUT PÚBLICA 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

60400 Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 

60401 Servei de Salut Pública 
Llocs de treball:    55 

Àrea Matèria de gestió 

6 Àrea d'Atenció a les Persones Benestar Social, Salut Pública i Consum 

Objectius  

- Cobrir al màxim possible les necessitats dels ajuntaments per al desenvolupament de les seves competències en matèria de salut 
pública, d’acord amb la Llei 18/2009 de Salut Pública de Catalunya. 

- Conèixer l'estat de salut de la població dels municipis majors de 10.000 habitants per poder prioritzar polítiques de millora i de 
reducció de desigualtats en salut, així com per orientar la presa de decisions incloent les de la pròpia corporació. 

- Fomentar l’adquisició i intercanvi de coneixements entre els professionals de l’àmbit de la salut pública. 

- Fomentar i protegir la salut de les persones en relació als riscos relacionats amb el consum d’aliments i l’aigua de consum humà, així 
com amb els factors ambientals. 

- Fomentar accions a nivell local per promoure hàbits i estils de vida saludables, per lluitar contra les desigualtats socials en salut i per 
implementar l’estratègia "salut a totes les polítiques". 

Activitats i productes 

- Obtenir, gestionar i sistematitzar informació sobre salut, per posar-la a l’abast dels responsables tècnics i polítics a fi d'afavorir la 
presa de decisions en salut pública i l’elaboració de plans de salut. 

- Recollir i analitzar informació sobre l’estructura i activitats dels serveis de salut pública municipal. 

- Disseny i desenvolupament d’un programa de formació continuada d’electes i tècnics de salut pública. 

- Prestar suport tècnic i econòmic als municipis per dissenyar i desenvolupar programes i activitats adreçats a promoure hàbits i estils 
de vida saludables. 

- Prestar suport tècnic i/o econòmic a municipis en matèria de sanitat ambiental (control piscines, establiments de tatuatge i pírcing, 
prevenció legionel·losi, control de mosquits i d'altres plagues i factors de risc relacionats amb el medi ambient). 

- Prestar suport tècnic i/o econòmic als municipis en matèria de seguretat alimentària. 

- Prestar suport tècnic i econòmic a municipis de menys de 5.000 habitants en el control de la qualitat sanitària de l’aigua de consum 
humà. 

- Prestar suport tècnic i econòmic als municipis del litoral en matèria d’higiene i salubritat a les platges. 

- Promoure entorns urbans saludables. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Suport tècnic. Protecció de la salut. Seguretat alimentària 

   - Inspeccions realitzades 

Suport tècnic. Protecció de la salut. Aigua de consum humà 

   - Analítiques d'aigua de consum 

Suport tècnic. Protecció de la salut. Sanitat ambiental 

   - Protocols de control sanitari de piscines complimentats 

Suport tècnic. Promoció de la salut. Activitats d'educació per a la salut 

   - Activitats d'educació per a la salut realitzades 

Suport tècnic. Formació en salut pública 

   - Tècnics participants en activitats formatives 

Suport tècnic. Informació i anàlisi en salut pública 

   - Municipis + 10.000 habitants als que s'ha lliurat informe d'indicadors de salut 

Suport econòmic. Protecció de la salut. Seguretat alimentària 

   - Grau cobertura territorial de les subvencions en seguretat alimentària. Convocatòria 

Suport econòmic. Protecció de la salut. Sanitat ambiental 

   - Grau cobertura territorial de les subvencions en sanitat ambiental: control de plagues, prevenció de la 
legionel·losi, control aus urbanes i mosquit tigre. Convocatòria 

Suport econòmic. Promoció de la salut 

   - Grau cobertura territorial de les subvencions en promoció de la salut. Convocatòria 

Suport econòmic. Total convocatòria 

   - Grau cobertura econòmica subvencions: seguretat alimentària, sanitat ambiental, animals de companyia, 
seguretat i salubritat a les platges i promoció de la salut. Total 

 

 

1.250 

 

1.690 

 

140 

 

1.400 

 

400 

 

40 

 

30 

 

75 

 
 

55 

 

50 

 

49



31100 SALUT PÚBLICA 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A103 
A202 
A301 
A302 
A501 
A502 
A503 
AG01 
AS02 
AS03 
AT09 
PO06.D 
TA02 
TA03 
TG01 
TG02 
 

Alt directiu nivell 3 
Cap servei nivell 2 
Cap secció nivell 1 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Personal d'oficis nivell  3 CTA 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic assessor nivell 3 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    1 
    1 
    2 
    3 
    1 
    1 
    7 
    1 
    1 
    3 
    1 
    1 
    1 

   17 
   13 

 

Total destinacions    55 
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32000 POLÍTIQUES EDUCATIVES LOCALS 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 

2B000 Intervenció General 

60000 Àrea d'Atenció a les Persones 

60500 Gerència de Serveis d'Educació 

Llocs de treball:    75 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies 

6 Àrea d'Atenció a les Persones 

Presidència 

 

Educació, Igualtat i Ciutadania 

Objectius  

- Acompanyar els ajuntaments en la planificació educativa per incidir en la millora de la previsió i la priorització de recursos. 

- Contribuir a la viabilitat, la qualitat i la millora de la gestió dels centres i serveis educatius locals. 

- Col·laborar amb els ajuntaments per reduir l’abandonament escolar prematur i millorar els rendiments educatius. 

- Reforçar els programes d’orientació i de transició escola-treball. 

- Fomentar l’adquisició i intercanvi de coneixement entre els professionals de l’educació dels ajuntaments. 

Activitats i productes 

- Estudis i assessoraments de planificació educativa. 

- Projectes i recursos per a la creació i el manteniment d’equipaments educatius. 

- Suport tècnic i econòmic a la gestió i funcionament de centres educatius municipals. 

- Suport a accions, projectes i plans d’acompanyament a l’escolaritat. 

- Activitats de suport a la funció educativa de les famílies. 

- Suport a accions i projectes d’orientació acadèmica i professional i de transició escola-treball. 

- Activitats de formació per a la reincorporació al sistema educatiu i per a la millora de la qualificació professional. 

- Formació de tècnics i responsables de serveis i centres educatius municipals. 

- Activitats de difusió i intercanvi de coneixement en l’àmbit educatiu. 

- Dinamització de les Xarxes de participació infantil i de Projectes educatius de poble o ciutat. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Formació 

   - Participants a la formació 

Suport tècnic. Planificació i corresponsabilitat 

   - Municipis que formen part de les xarxes d’educació (PEC i PIA) 

Suport tècnic. Centres educatius municipals 

   - Municipis amb plans o projectes de programació i manteniment equipaments educatius 

   - Projectes de suport al funcionament d'escoles: bressol, de persones adultes, de música i arts 

Suport tècnic. Acompanyament a l'escolaritat i transició escola treball 

   - Projectes d’acompanyament  i transició escola-treball 

   - Activitats de suport a la funció educativa de les famílies 

   - % d’alumnes dels cursos d’accés als CFGM que superen la prova d’accés 

Suport econòmic 

   - Ajuts atorgats per a activitats i serveis d'educació 

   - Municipis amb ajuts per a beques de menjador a les escoles bressol municipals 

 

 

400 

 

75 

 

35 

20 

 

100 

220 

45 

 

500 

230 
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32000 POLÍTIQUES EDUCATIVES LOCALS 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A103 
A202 
A203 
A302 
A502 
A503 
A691 
AG01 
AS02 
AS03 
AT01 
AT09 
DP01 
EE09 
TA01 
TA02 
TG01 
TG02 
ZA102M 
 

Alt directiu nivell 3 
Cap servei nivell 2 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Cap negociat niv. 20 a extingir 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Director de programa 
Tècnic ensenyament nivell 2 a extingir 
Tècnic assessor nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
Coordinador/a matèria 
 

    1 
    2 
    1 
    5 
    4 
    4 
    1 
    7 
    2 
    1 
    1 
    6 
    4 
    1 
    1 
    4 
    9 

   20 
    1 

 

Total destinacions    75 
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32400 SERVEIS TRASPASSATS D'EDUCACIÓ 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 

20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 

60500 Gerència de Serveis d'Educació 

Llocs de treball:    90 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies 

6 Àrea d'Atenció a les Persones 

Presidència 

 

Educació, Igualtat i Ciutadania 

Objectius  

-  Suport al Consorci de l'Escola Industrial per al sosteniment de centres docents d'ensenyament superior universitari i la seva 
integració al sistema públic de Catalunya. 

Activitats i productes 

-  Seguiment de les activitats del consorci en qualitat de membres del Consell de Govern (vicepresidència). 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
AG01 
AT09 
EE01 
EE02 
EE09 
PS01 
TG01 
TG02 
 

Auxiliar general nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Tècnic ensenyament nivell 1 
Tècnic ensenyament nivell 2 
Tècnic ensenyament nivell 2 a extingir 
Personal subaltern CT 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    1 

   20 
   58 
    5 
    2 
    2 
    1 

 

Total destinacions    90 
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33210 SISTEMA REGIONAL DE LECTURA PÚBLICA 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

13200 Gerència de Serveis de Biblioteques 

20300 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 
Llocs de treball:   397 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies 

Cultura 

 

Objectius  

- Prestar assessorament i suport als municipis en la creació, millora i manteniment de les biblioteques públiques d'acord amb el que 
preveu la Llei del sistema bibliotecari de Catalunya. 

- Prestar servei de biblioteca als municipis de menys de 3.000 habitants mitjançant el servei de bibliobús. 

- Dotar les biblioteques públiques de tecnologies de la informació i oferir serveis bibliotecaris a través de la Biblioteca Virtual de la 
Diputació de Barcelona. 

- Potenciar el desenvolupament del personal bibliotecari i dels equips de les biblioteques. 

- Promoure tant l'avaluació de serveis de biblioteca municipal com la incorporació d'instruments de qualitat i millora contínua en la 
gestió. 

- Incorporar les tecnologies de la informació al funcionament ordinari. 

Activitats i productes 

- Donar suport tècnic i econòmic per a la construcció i millora de biblioteques i per al desenvolupament del Mapa bibliotecari provincial. 

- Dotar les biblioteques de recursos per tal que disposin d'un fons documental i d'uns equipaments tecnològics adients. 

- Gestionar el servei de biblioteca mòbil (bibliobús). 

- Facilitar als ciutadans de la província l'accés al conjunt de recursos documentals de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM). 

- Gestionar el servei de préstec interbibliotecari. 

- Donar suport als serveis de la biblioteca pública com a centre d'informació, de formació permanent, d'espai cultural i de foment de la 
lectura. 

- Desenvolupar propostes formatives per al personal de les biblioteques. 

- Estudis d'avaluació del servei de biblioteca pública. 

- Donar suport tècnic i econòmic per a la contractació del personal bibliotecari de les biblioteques de la XBM. 

- Desenvolupar i mantenir el programari necessari. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Equipaments de la Xarxa de Biblioteques Municipals 

   - Biblioteques i bibliobusos (dada acumulada) 

Cobertura territorial de la Xarxa de Biblioteques Municipals 

   - Municipis amb biblioteca (dada acumulada) 

   - Municipis amb parada de bibliobús (dada acumulada) 

Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Usuaris 

   - Usuaris inscrits (dada acumulada) 

   - Visites. Biblioteques i bibliobusos 

Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Préstec 

   - Total de transaccions de préstec 

Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Serveis i activitats 

   - Usuaris del servei d'internet i ofimàtica 

   - Usuaris del servei Wi-Fi 

   - Visites al lloc web Genius 

   - Visites al lloc web Biblioteca Virtua 

 

 

234 

 

143 

102 

 

2.570.000 

20.000.000 

 

13.500.000 

 

3.100.000 

2.000.000 

2.250.000 

7.700.000 
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33210 SISTEMA REGIONAL DE LECTURA PÚBLICA 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A103 
A202 
A203 
A301 
A302 
A401 
A501 
A502 
A503 
A504 
AG01 
AS02 
AS03 
AT01 
AT02 
AT09 
AT41.D 
DB01 
DB02 
DB02.D 
DB03 
DB04 
PO02 
PO04 
PS01 
TA00 
TG01 
TG02 
 

Alt directiu nivell 3 
Cap servei nivell 2 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 1 
Cap secció nivell 2 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Cap unitat nivell 4 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Auxiliar tècnic nivell 1 CTA 
Director biblioteca tipus C 
Director biblioteca tipus B 
Director biblioteca tipus B 
Director biblioteca tipus A 
Director biblioteca central urbana 
Personal d'oficis nivell  2 CTB 
Personal d'oficis nivell  3 CTB 
Personal subaltern CT 
Tècnic assessor nivell 0 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    2 
    1 
    2 
    5 
    1 

   12 
   10 
    2 
    1 
    7 
    1 
    1 

   25 
    1 
    6 

   12 
    6 

   73 
    9 

   37 
    4 
    9 
    1 
    2 
    1 

  156 
    9 

 

Total destinacions   397 
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33220 ARXIUS MUNICIPALS I PATRIMONI DOCUMENTAL LOCAL 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

13102 Oficina de Patrimoni Cultural 

20300 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 
Llocs de treball:    11 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies 

Cultura 

 

Objectius  

- Facilitar eines de suport i assistència tècnica per a la gestió dels arxius municipals. 

- Potenciar la gestió dels serveis d'arxiu municipal de manera que siguin sostenibles. 

- Consolidar el desplegament territorial de la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM) com a principal instrument de suport de la Diputació de 
Barcelona cap a aquest servei municipal essencial. 

- Contribuir a l'aplicació de les tecnologies de la informació i el coneixement a la gestió arxivística de l'administració local. 

- Assessorar les corporacions municipals en temes arxivístics i de gestió documental. 

- Cooperar amb els ens locals per realitzar un desplegament homogeni de la gestió documental dels arxius municipals. 

- Oferir serveis per a la gestió interna municipal en relació a la gestió dels seus fons documentals. 

Activitats i productes 

- Programa d'organització: establiment de mètodes i de plans de treball per a la posada al dia dels arxius dels municipis menors de 
10.000 habitants. 

- Programa de manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals: gestió per part dels arxivers itinerants del tractament documental, la 
restauració de documents, la gestió documental, la difusió i la formació de personal, en municipis menors de 10.000 habitants. 

- Central de serveis tècnics: coordinar i donar suport als municipis de més de 10.000 habitants en tractament documental, restauració, 
difusió, gestió documental, compres conjuntes de béns i equips i reciclatge i formació del personal. 

- Suport en la definició de les eines informàtiques a emprar. 

- Subministrament de solucions verticals per a la gestió final. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Xarxa d'Arxius Municipals 

   - Ens locals amb suport atorgat. Activitats dels arxius de la XAM 

   - Import atorgat. Activitats dels arxius de la XAM 

   - Ens locals adherits (dada acumulada) 

Organització arxius 

   - Municipis amb organització en curs 

   - Arxius organitzats (dada acumulada) 

Manteniment 

   - Actuacions 

   - Municipis amb actuacions 

Central de serveis tècnics 

   - Actuacions 

   - Municipis amb actuacions 

 

 

32 

80.000 

223 

 

2 

207 

 

545 

140 

 

122 

54 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A501 
AG01 
TG02 
 

Cap unitat nivell 1 
Auxiliar general nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    1 
    9 

 

Total destinacions    11 
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33300 MUSEUS I PATRIMONI CULTURAL MOBLE 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 

13000 Coordinació en matèria de Cultura 

13102 Oficina de Patrimoni Cultural 

Llocs de treball:    19 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 
Presidència 

Cultura 

Objectius  

- Suport a la Fundació Privada Palau que té com a objectiu aplegar, conservar, gestionar, administrar i difondre el fons artístic que 
constitueix la seva col·lecció. 

- Fer de l'Oficina de Patrimoni Cultural un servei de suport a la gestió municipal del patrimoni, complementari dels serveis existents i 
supletori allà on no n'hi ha. 

- Afavorir el coneixement, la conservació, l'estudi i la difusió del patrimoni cultural. 

- Aprofitar les tecnologies de la informació i el coneixement per a la gestió i difusió del patrimoni cultural. 

- Cooperar en la gestió i el bon funcionament dels museus municipals, a través de la Xarxa de Museus Locals (XML). 

- Gestionar el fons d'art de la Diputació de Barcelona. 

Activitats i productes 

- Seguiment de les activitats de la fundació, en la condició de membres del Patronat. 

- Xarxa de Museus Locals: suport als museus mitjançant programes de documentació, restauració, compres conjuntes, exposicions 
itinerants, difusió, comunicació, formació i promoció de nous públics. 

- Fons d'art de la Diputació de Barcelona: documentació, restauració, conservació i difusió. 

- Mapes de patrimoni cultural: inventaris exhaustius del patrimoni cultural, natural, material i immaterial dels municipis que ho 
demanen, presentats en un sistema d'informació geogràfica. 

- Suport tècnic als municipis: estudis, projectes i consultoria sobre temes relacionats amb el patrimoni cultural, la seva conservació, 
reutilització, difusió i revitalització. 

Principals indicadors Previsió 2015 
 

Xarxa de Museus Locals 

   - Ens locals adherits a la Xarxa de Museus Locals (dada acumulada) 

   - Equipaments museístics adherits a la Xarxa de Museus Locals (dada acumulada) 

   - Actuacions realitzades per als museus 

Programa de conservació i restauració 

   - Ens locals amb accions de restauració 

Programa de producció d'exposicions i gestió d'itineràncies 

   - Ens locals que han rebut exposicions itinerants 

Mapes de patrimoni cultural 

   - Mapes de patrimoni cultural acabats (dada acumulada) 

Suport tècnic en patrimoni cultural 

   - Actuacions realitzades de patrimoni cultural (excepte Mapes de patrimoni cultural) 

Suport econòmic 

   - Ens locals amb suport atorgat. Activitats dels museus de la XML 

   - Import atorgat. Activitats dels museus de la XML 

 

 

54 

66 

275 

 

40 

 

18 

 

145 

 

25 

 

54 

450.000 

Recursos humans 
 

Destinacions per lloc de treball  
A203 
A302 
A502 
AG01 
AS02 
TA02 
TA03 
TG02 
 

Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 2 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic assessor nivell 3 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    1 

   12 
 

Total destinacions    19 
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33310 PALAU GÜELL 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

10030 Gabinet de Seguretat Corporativa 

10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 

20210 Subdirecció de Logística 

50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit. 

Llocs de treball:     9 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat 

Presidència 

 

Infraestructures, Urbanisme i Habitatge 

Objectius  

- Consolidar el Palau Güell com un espai museístic que garanteixi la conservació, el coneixement i la difusió d’aquesta obra declarada 
per la UNESCO patrimoni mundial, pel seu valor universal excepcional, dins el conjunt d’obres d’Antoni Gaudí. 

- Donar continuïtat a les accions i projectes del Pla Museològic a partir d’un model d’organització eficient, compromès amb la cultura 
del país i amb projecció internacional. 

- Gestionar la visita pública, portar a terme la comunicació i la difusió dels valors del Palau i realitzar activitats educatives, culturals i 
musicals. 

- Col·laborar en l’elaboració del pla director de manteniment i conservació de l’edifici i vetllar per la realització i gestió del manteniment 
ordinari, adaptatiu i preventiu del mateix. 

- Adequar l'immoble contigu al Palau destinat a ampliar els espais per a serveis complementaris i de suport als visitants. 

- Millorar la contractació externa. 

- Reduir els costos. 

- Optimitzar els processos i la planificació. 

- Garantir el bon estat de conservació dels elements constructius, ornamentals i artístics. 

- Garantir el bon funcionament de les instal·lacions tècniques. 

- Garantir l'estàndard de la visita pública. 

- Difondre la tasca realitzada de restauració del Palau Güell. 

Activitats i productes 

- Millora de la coordinació entre les empreses externes i el Gabinet de Seguretat Corporativa. 

- L’elaboració del nou Pla de gestió del Palau Güell, com a equipament cultural del patrimoni mundial, d’acord amb les directrius 
establertes per la UNESCO. 

- La gestió de la visita pública, assolint el repte de la mediació cultural i afegint nous serveis complementaris com les visites guiades en 
horari d’obertura al públic i fora d’aquest. Facilitar l’accés al Palau als diferents col·lectius. 

- La gestió de la botiga del Palau Güell, reordenant l’espai per tal optimitzar-ne la venda, oferint productes de qualitat, específics del 
Palau i de producció local. 

- Dinamitzar el web del Palau Güell, així com les xarxes socials, com a eina de difusió i de comunicació de les novetats i serveis del 
Palau. 

- Incorporar al recorregut de la visita pública exposicions vinculades o de promoció del Palau Güell. 

- Desenvolupament de les activitats incloses en el Pla Museològic del Palau: ampliació del projecte educatiu i organització d’activitats 
musicals i culturals. 

- Ampliació del fons fotogràfic i documental del Palau, fent-lo accessible a les demandes de recerca i investigació. 

- Encarregar estudis de les diferents arts aplicades que integren el Palau amb la finalitat d’ampliar-ne el coneixement. 

- Consolidar les relacions amb les entitats de l’entorn, les institucions culturals i les iniciatives ciutadanes del barri i de la ciutat, amb 
l’objectiu d’acostar el Palau Güell al públic de proximitat. 

- Fer el seguiment de les accions de manteniment i conservació preventiva de l’edifici a través del control de la resolució de les 
incidències derivades de l’activitat del Palau. 

- Planificació del calendari d'inspeccions dels serveis externalitzats. 

- Unificar línies (tramitació de baixes). 

- Contractació d’un sistema de lectura remota per al subministrament d'aigua i disposició d’informes d’adequació de potències pel 
subministrament elèctric (Tarifes 6.1, 3.1A i 3.0A). 

- Planificar i gestionar el manteniment ordinari integral del Palau Güell. 

- Gestionar les incidències i el manteniment correctiu. 

- Planificar i executar les actuacions de millora a l'edifici. 

- Donar suport a la direcció del Palau en la celebració d'actes. 
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33310 PALAU GÜELL 

 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Subministraments continus 

   - % de telemesures aigua 

   - Disposició d'informe anual d'optimització de potències electricitat 

   - % no conformitats servei neteja interiors 

Visites 

   - Visitants 

Publicacions 

   - Opuscles distribuïts 

   - Flyers distribuïts 

Botiga 

   - Clients 

Audioguia 

   - % visitants que utilitzen l'audioguia general 

Web 

   - Visites al web 

Drets a fotografia o filmació 

   - Sessions fotogràfiques i gravacions 

Cessió d'espais a tercers 

   - Espais utilitzats 

Activitats educatives, culturals i musicals 

   - Serveis 

Projectes i obres 

   - Redacció de fulletons específics de les feines de restauració (ceràmica, pedra, fusta, acer, vidre, etc.) 

   - Contractes d'obres de millora dels elements 

   - Contractes de manteniment 

Neteja i seguretat 

   - Inspeccions de vigilància privada 

 

 

 

25 

1 

10 

 

250.000 

 

70.000 

70.000 

 

25.000 

 

98 

 

100.000 

 

25 

 

25 

 

10 

 

1 

7 

9 

 

12 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A103 
A501 
A502 
AS03 
AT09 
TG01 
TG02 
 

Alt directiu nivell 3 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    1 
    1 
    1 
    2 
    1 
    2 

 

Total destinacions     9 
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33400 DESENVOLUPAMENT CULTURAL LOCAL 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 

13000 Coordinació en matèria de Cultura 

13100 Gerència de Serveis de Cultura 

13101 Oficina d'Estudis i Recursos Culturals 

Llocs de treball:    36 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 
Presidència 

Cultura 

Objectius  

- Dissenyar i coordinar la política cultural de la corporació. 

- Supervisar la gestió dels organismes autònoms, consorcis i altres entitats culturals participades. 

- Donar suport a entitats culturals que desenvolupen polítiques de promoció i difusió de la cultura. 

- Oferir informació i documentació qualificada sobre les polítiques i la gestió cultural. 

- Contribuir a la descripció del territori cultural de la província. 

- Dotar d'instruments específics de formació i reciclatge als regidors i tècnics de cultura dels municipis de la província. 

- Oferir assessorament sistemàtic als serveis municipals de cultura. 

- Generar eines de comunicació, reflexió i debat sobre la cultura a l'àmbit local. 

Activitats i productes 

- Representació institucional. 

- Concessió de subvencions. 

- Assessorament i formació. 

- Funcionament del Centre d'informació i documentació: apunts, dossier de premsa, revistes, adquisicions i disposicions legals 
vinculades en cultura. 

- Desenvolupament del programa anual d'accions formatives: tallers, seminaris, cursos i altres. 

- Assessoraments municipals en polítiques culturals locals: Plans de cultura, Plans d'equipaments, Plans d'usos d'equipaments 
culturals i altres. 

- Cultura al territori com a eina per millorar l'oferta cultural als municipis petits i mitjans. 

- Interacció: creació de coneixement, comunitat virtual i espai de trobada. 

- Suport als projectes de desenvolupament culturals dels municipis mitjançant els tallers i activitats formatives de Cultura al territori. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Suport tècnic 

   - Assessoraments en els quals s'ha treballat 

   - Municipis amb assessoraments acabats 

Centre d'informació i documentació 

   - DDP (Recull de premsa). Consultes 

   - Entrades i publicacions a la comunitat virtual d'Interacció 

   - Visitants exclusius a la comunitat virtual d'Interacció 

   - Usuaris registrats a la comunitat virtual 

   - Visites a la comunitat virtual 

Formació 

   - Accions formatives 

   - Participants 

   - Ens locals beneficiaris 
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33400 DESENVOLUPAMENT CULTURAL LOCAL 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A103 
A203 
A302 
A502 
A503 
AG01 
AS02 
AS03 
AT01 
AT09 
PO04 
TA00 
TA01 
TA02 
TA03 
TG01 
TG02 
ZA102M 
 

Alt directiu nivell 3 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Personal d'oficis nivell  3 CTB 
Tècnic assessor nivell 0 
Tècnic assessor nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic assessor nivell 3 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
Coordinador/a matèria 
 

    1 
    1 
    1 
    4 
    1 
    7 
    1 
    2 
    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    4 
    6 
    1 

 

Total destinacions    36 
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33410 SUPORT A LA DIFUSIÓ ARTÍSTICA ALS MUNICIPIS 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

13103 Oficina de Difusió Artística Llocs de treball:    18 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència Cultura 

Objectius  

- Impulsar circuits de difusió artística per a les programacions municipals promovent accions per millorar la qualitat de les 
programacions artístiques organitzades pels ens locals. 

- Promoure la consolidació de les programacions estables als municipis donant suport tècnic i econòmic a les programacions de teatre, 
música i dansa i arts visuals que porten a terme els ens locals. 

- Impulsar la creació i formació de nous públics per a les arts en viu per tal d'educar la sensibilitat artística. 

- Donar suport a les polítiques culturals i educatives dels ajuntaments, articulant programacions artístiques de qualitat i adequades a 
cada nivell educatiu. 

Activitats i productes 

- Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals: gestió dels suports tècnics i econòmics als programes municipals de difusió de les 
arts en viu, cooperant amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per unir les vies de suport. 

- Escenari: plataforma online que inclou un catàleg de l’oferta escènica i musical i l’agenda de la programació dels espais escènics 
municipals. 

- Cercles de Comparació Intermunicipal d’espais escènics: instrument de suport a l’avaluació i millora de la qualitat dels espais 
escènics municipals partint de la definició i validació d’indicadors dels espais de cada municipi i l’anàlisi de resultats. 

- Suport econòmic a festivals, cicles i projectes artístics singulars de difusió de les arts escèniques en viu de caire professional. 

- Anem al teatre: programació d’arts escèniques i musicals, en horari escolar, adreçada a l’alumnat d’educació infantil, primària, 
secundaria, batxillerat i cicles formatius. 

- FlipArt: programa amb l'objectiu d'incentivar les arts escèniques i musicals entre els joves, tot acostant els artistes i tècnics de les arts 
escèniques als instituts. 

- Accions: accions de promoció per a nous públics d'espectacles i concerts de la programació del teatre municipal, amb la finalitat de 
motivar-los per tal que vagin a la representació de l'espectacle. 

- Arts visuals: oferir als municipis projectes de difusió d'art contemporani, principalment exposicions itinerants, amb serveis i recursos 
per a la formació de públics així com contribuir a la formació del tècnics municipals d'arts visuals. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

FlipArt 

   - Alumnes participants 

Arts visuals. Exposicions 

   - Públic 

Accions nous públics 

   - Accions 

Suport econòmic. Catàleg 

   - Ens locals amb suport atorgat. Festivals i esdeveniments artístics 

Circuit de la xarxa d'espais escènics municipals 

   - Espectadors 

   - Ens locals participants 

   - Actuacions 

Anem al teatre 

   - Actuacions 

   - Ens locals participants 

   - Espectadors 
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33410 SUPORT A LA DIFUSIÓ ARTÍSTICA ALS MUNICIPIS 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A203 
A302 
A502 
AG01 
AS02 
AT01 
AT09 
DP01 
TG01 
TG02 
 

Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 2 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Director de programa 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    1 
    2 
    1 
    1 
    1 
    2 
    1 
    5 
    3 

 

Total destinacions    18 
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33600 ACTUACIÓ EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 

50003 Servei Jurídic Administratiu 

50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit. 

Llocs de treball:    31 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat 

Presidència 

Infraestructures, Urbanisme i Habitatge 

Objectius  

- Preservar el patrimoni arquitectònic local per garantir-ne l'ús col·lectiu. 

- Difondre el coneixement del patrimoni arquitectònic. 

- Mantenir, actualitzar i difondre els fons documental gràfic. 

- Fer recerca, difusió i formació sobre intervenció en monuments. 

Activitats i productes 

- Redacció de catàlegs de patrimoni. 

- Redacció d'estudis i projectes d'intervenció en monuments. 

- Intervenció directa en patrimoni arquitectònic i arqueològic. 

- Organització de visites guiades a monuments restaurats. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Projectes, obres i manteniment 

   - Plans directors, estudis previs de projecte i avantprojectes de restauració de patrimoni arquitectònic 

   - Redacció de projectes bàsics i executius en patrimoni arquitectònic 

   - Obres finalitzades a monuments 

Investigació, catalogació i difusió 

   - Estudis tècnics 

   - Inventaris de patrimoni històric, arquitectònic i ambiental municipal 

   - Projectes i direcció d'excavacions arqueològiques 

   - Publicacions en patrimoni arquitectònic local 

   - Visitants de monuments de patrimoni arquitectònic restaurats 

Arxiu documental 

   - Consultes al fons documental 

Actuacions en municipis 

   - Municipis amb actuacions 
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Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A202 
A302 
A502 
A503 
AG01 
AS02 
AT01 
DP01 
PO02 
TA02 
TG01 
TG02 
 

Cap servei nivell 2 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Director de programa 
Personal d'oficis nivell  2 CTB 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    2 
    4 
    1 
    4 
    1 
    4 
    1 
    1 
    1 
    4 
    7 

 

Total destinacions    31 
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34100 DINAMITZACIÓ DE L'ESPORT ALS MUNICIPIS 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 

30400 Gerència de Serveis d'Esports 
Llocs de treball:    18 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 

3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 

Presidència 

Esports 

Objectius  

- Contribuir a la implementació de programes esportius a 260 ens locals. 

- Col·laborar en la celebració d'esdeveniments esportius a 280 ens locals. 

- Consolidar que el 15% de la població participi en activitats esportives que comptin amb la col·laboració de la Gerència de Serveis 
d’Esports. 

- Celebrar esdeveniments esportius amb projecció turística a totes les comarques de la província. 

- Consolidar que el servei de préstec de material esportiu recreatiu es distribueixi al 75% dels ens locals. 

Activitats i productes 

- Suport tècnic: assessorament sobre activitats esportives municipals. 

- Suport tècnic per a la redacció de plans d’autoprotecció en esdeveniments esportius. 

- Suport econòmic per afavorir l'accés i el manteniment de la pràctica esportiva d’aquells col·lectius amb risc d’exclusió social. 

- Suport econòmic a la dinamització de programes esportius per a la millora de la salut de la ciutadania. 

- Suport econòmic i tècnic per a la dinamització esportiva a petits municipis. 

- Suport econòmic a esdeveniments esportius. 

- Cessió de béns: préstec de material esportiu. 

- Cessió de béns: trofeus i medalles per a esdeveniments esportius. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Suport tècnic 

- Taxa de variació dels assessoraments tècnics realitzats 

- Visites al territori fetes per tècnics d'activitats 

- Municipis beneficiaris de plans d'autoprotecció per esdeveniments esportius 

Esdeveniments esportius 

- Taxa de variació del nombre d'esdeveniments esportius locals 

Dinamització esportiva a petits municipis 

- Petits municipis participants als projectes de dinamització esportiva 

Gerència 

- % de municipis amb població de fins a 1.000 habitants on ha impactat el subprograma pressupostari 

- Municipis on ha impactat el programa pressupostari 

Suport econòmic. Programes esportius 

- Taxa de variació del nombre d'activitats de programes esportius locals 

- Beques municipals en matèria d'esport per a col·lectius en risc d'exclusió social 
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Recursos humans 
 

Destinacions per lloc de treball  
A203 
A502 
A503 
AG01 
AT01 
PO04.D 
TG01 
TG02 
 

Cap d'oficina 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Auxiliar general nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Personal d'oficis nivell  3 CTB 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    1 
    1 
    3 
    2 
    3 
    2 
    5 

 

Total destinacions    18 
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34200 EQUIPAMENTS I RECERCA PER A L'ESPORT 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

2B000 Intervenció General 

30000 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 

30400 Gerència de Serveis d'Esports 

Llocs de treball:    22 

Àrea Matèria de gestió 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies 

3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 

Promoció Econòmica i Ocupació 

Esports 

Objectius  

- Oferir 240 hores de formació adreçades als ens locals amb una previsió de 410 places. 

- Prestar suport tècnic adreçat als ens locals: realitzar 110 assessoraments i 65 actuacions vinculades a la redacció d'instruments 
tècnics en matèria de planificació, gestió, manteniment, estudis energètics i plans d'autoprotecció d'equipaments esportius. 

- Atorgar ajuts a 60 actuacions per a la millora i condicionament dels equipaments. 

- Atorgar ajuts a 210 municipis per a la millora del material esportiu. 

Activitats i productes 

- Suport tècnic: assessoraments. 

- Suport tècnic: redacció d’estudis d’eficiència energètica, plans de manteniment, projectes de gestió i plans d’autoprotecció. 

- Suport tècnic: redacció de projectes de reforma i avantprojectes. 

- Suport tècnic a la gestió relacional: Cercles de Comparació Intermunicipal d’Esports. 

- Suport econòmic: ajuts per a la construcció, reforma i condicionament d’equipaments esportius. 

- Suport econòmic: ajuts per a la millora del material esportiu inventariable. 

- Formació: actualització tècnica i professional dels agents esportius. 

- R+D+I: estudis específics sobre l’esport local. 

- R+D+I: enquestes de satisfacció dels usuaris de complexos esportius. 

Principals indicadors Previsió 2015 
 

Suport tècnic 

   - % de municipis amb assessoraments tècnics, estudis o instruments tècnics realitzats 

   - Visites al territori d'equipaments 

Recerca 

   - Municipis petits amb suport al manteniment d'equipaments esportius 

   - % de municipis participants a Cercles amb qüestionari sobre grau de satisfacció dels usuaris de complexos  
esportius municipals 

Formació 

   - Taxa de variació del nombre d'assistents a formació 

Gerència 

   - Municipis on ha impactat el programa pressupostari 

Suport econòmic. Material esportiu inventariable 

   - % de municipis que s'han beneficiat d'ajuts per adquisició de material esportiu 
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Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball  
A103 
A203 
A302 
A502 
A503 
AG01 
AS03 
AT09 
TA00 
TG01 
TG02 
ZA102M 
 

Alt directiu nivell 3 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Tècnic assessor nivell 0 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
Coordinador/a matèria 
 

    1 
    1 
    1 
    2 
    2 
    1 
    3 
    1 
    1 
    5 
    3 
    1 

 

Total destinacions    22  
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43100 COMERÇ URBÀ 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

30000 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 

30300 Gerència de Serveis de Comerç 

30301 Servei de Comerç Urbà 

Llocs de treball:    24 

Àrea Matèria de gestió 

3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 
Promoció Econòmica i Ocupació 

Comerç 

Objectius  

- Coordinar les activitats realitzades pel Servei de Comerç Urbà i l’Oficina de Mercats i Fires Locals. 

- Potenciar l’intercanvi de coneixements i experiències entre municipis i altres administracions de caràcter supramunicipal. 

- Potenciar l’ús de les noves tecnologies de comunicació i informació en el sector comerç. 

- Donar suport tècnic i econòmic als municipis en el desenvolupament de les seves polítiques comercials, de mercats municipals i de 
fires i mercats de venda no sedentària. 

- Donar suport a les polítiques municipals de comerç i desenvolupar un marc específic per al desenvolupament comercial de petits 
municipis. 

- Impulsar i consolidar centres comercials urbans competitius i innovadors. Recolzar i potenciar la millora de la gestió dels mateixos tot 
fomentant la competitivitat del seu teixit comercial. 

- Incrementar el coneixement del sector de comerç urbà a través d'eines de comunicació i participació potenciant-ne el valor com a eix 
vertebrador i element catalitzador de les ciutats. 

- Recolzar i impulsar la planificació comercial en els municipis i l’assessorament en l’aplicació de la normativa comercial. 

Activitats i productes 

- Suport a les polítiques comercials dels municipis en el marc del Pla de Xarxa de Governs Locals. 

- Publicació del butlletí e-comerç. 

- Accions de networking amb el personal tècnic dels municipis i d’altres administracions. 

- Assessorament tècnic als ens locals per a la millora i el desenvolupament d'accions relacionades amb el comerç local, fent especial 
incidència en els municipis petits. 

- Publicació d’estudis i projectes per augmentar la competitivitat comercial. 

- Recolzament tècnic en l’afectació de la normativa comercial, promoció, dinamització i posada en valor del comerç. 

- Assessorament tècnic i accions formatives per a establiments comercials i organitzacions de comerç territorials i sectorials. 

- Assessorament tècnic i suport econòmic a les organitzacions i associacions territorials o sectorials comercials. 

- Accions per millorar la concertació público-privada entre ajuntaments i associacions de comerciants i accions per millorar i potenciar 
l'associacionisme comercial. 

- Organització de jornades, congressos, seminaris, sessions de treball i activitats formatives dirigides als tècnics i electes municipals, a 
gestors de centres comercials urbans i a personal del sector del comerç. 

- Accions per fomentar l'autoocupació i emprenedoria en el sector del comerç. 

- Accions per millorar la singularitat comercial del territori. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Suport tècnic 

   - Assessoraments 

   - Informes i projectes elaborats 

Suport econòmic. XGL. Catàleg 

   - Accions atorgades. Comerç 

   - Ens locals beneficiaris. Comerç 

Suport econòmic a associacions de comerciants 

   - Associacions de comerciants beneficiàries de subvencions 

Informació, formació i sensibilització. Butlletí 

   - Butlletins editats 

   - Subscriptors del butlletí e-comerç 

Informació, formació i sensibilització 

   - Assistents a accions formatives 

Planificació comercial 

   - Establiments comercials censats 
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43100 COMERÇ URBÀ 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A202 
A302 
A501 
AG01 
AS02 
AS03 
AT01 
AT09 
TA01 
TA02 
TG01 
TG02 
ZA102M 
 

Cap servei nivell 2 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Tècnic assessor nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
Coordinador/a matèria 
 

    1 
    3 
    1 
    2 
    1 
    3 
    2 
    1 
    1 
    1 
    2 
    5 
    1 

 

Total destinacions    24 
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43120 MERCATS I FIRES LOCALS 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

30302 Oficina de Mercats i Fires Locals Llocs de treball:     7 

Àrea Matèria de gestió 

3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local Comerç 

Objectius  

- Cooperar amb els ens locals en l’articulació d’iniciatives a favor d’una millor gestió i direcció dels mercats sedentaris, no sedentaris i 
les activitats firals. 

- Impulsar la integració dels mercats i les fires en el seu entorn urbà i comercial, incorporant serveis i realitzant o consolidant 
actuacions de promoció i dinamització dels seus valors. 

- Fomentar el coneixement i l'intercanvi d’experiències entre els gestors públics i el sector comercial de mercats i fires. 

- Impulsar el foment de l'autoocupació en els mercats sedentaris i no sedentaris. 

- Aportar eines i mitjans per afavorir la innovació comercial, de serveis i gestió dels mercats i fires locals. 

Activitats i productes 

- Suport a les polítiques municipals de mercats i fires locals en el marc del Pla de Xarxa de Governs Locals. 

- Programes de tutorització i assessorament a municipis en processos de reforma de mercats. 

- Publicació d’estudis, manuals i guies adreçades al món local i privat. 

- Desenvolupament dels Cercles de Comparació Intermunicipal de mercats i fires locals. 

- Activitats, grups de treball i accions formatives adreçades al món local i comercial. 

- Organització de jornades, congressos, seminaris i participació en fires. 

- Actualització i assessorament continuat de la normativa en l’àmbit dels mercats i les fires locals. 

- Campanyes de promoció i dinamització dels mercats i les fires. 

- Foment de l’autoocupació en els mercats. 

- Campanyes de difusió de l’activitat firal de la província, préstec de carpes i difusió i promoció dels productes de proximitat. 

Principals indicadors Previsió 2015 
 

Suport tècnic 

   - Assessoraments 

Préstec de carpes 

   - Carpes cedides 

   - Municipis que han fet ús del servei 

Emprenedoria. Formació i coaching de seguiment 

   - Emprenedors tutelats 

   - Accions formatives d'autoocupació 

Suport econòmic. XGL. Catàleg 

   - Accions atorgardes. Mercats i fires locals 

   - Ens locals beneficiaris. Mercats i fires locals 

Benchmarking 

   - Cercles de comparació intermunicipal de mercats i de fires. Municipis 

Mercats municipals i fires 

   - Municipis participants en campanyes 
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Recursos humans 
 

Destinacions per lloc de treball  
A203 
A501 
AG01 
AT01 
TG02 
 

Cap d'oficina 
Cap unitat nivell 1 
Auxiliar general nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    1 
    2 
    1 
    2 

 

Total destinacions     7 
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43200 PROMOCIÓ TURÍSTICA 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

30200 Gerència de Serveis de Turisme 

30202 Oficina de Promoció Turística 
Llocs de treball:    28 

Àrea Matèria de gestió 

3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local Turisme 

Objectius  

- Definir les polítiques en matèria de turisme a desenvolupar en el marc de la gerència. 

- Impulsar el posicionament turístic de la província de Barcelona així com de les seves marques turístiques, tant en mitjans on-line com 
en mitjans off-line. 

- Establir mecanismes de coordinació amb altres institucions de gestió territorial del turisme així com de promoció turística i de creació 
de producte. 

- Donar suport a les polítiques turístiques dels municipis i d'altres entitats territorials, així com a la promoció i creació de productes 
turístics. 

- Impulsar i donar suport a les polítiques de promoció turística pròpies de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de 
Barcelona, així com les que porten a terme els municipis, consorcis i altres entitats territorials de la província. 

- Impulsar, organitzar i participar en accions de comunicació, promoció i comercialització de productes turístics de la província. 

- Fomentar la presència activa de l'oferta turística de la província de Barcelona en els principals mercats turístics emissors. 

- Donar a conèixer l'oferta turística de la província per tal de captar més visitants, augmentar les pernoctacions i la despesa que 
aquests fan. 

- Contribuir a la dinamització turística del territori mitjançant la millora en la competitivitat de les empreses del territori. 

Activitats i productes 

 

- Coordinar-se amb altres organismes amb competències turístiques com la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i 
altres ens de promoció turística. 

- Coordinar-se amb altres gerències de la Diputació de Barcelona en el desenvolupament de polítiques de turisme, impulsant la 
transversalitat. 

- Promoure i elaborar edicions, material de divulgació i publicitat en qualsevol tipus de suport o canal. 

- Donar suport econòmic als municipis i altres entitats territorials en les seves polítiques turístiques. 

- Gestió d'instal·lacions de lleure (Observatori de Castelltallat). 

- Incentivar i millorar la presència de la província de Barcelona com a destinació turística en entorns on-line i off-line. 

- Gestionar el Pla de màrqueting turístic i el Pla d'accions 2015. 

- Dinamitzar l'oferta turística de la província i la competitivitat dels empresaris i dels ens turístics mitjançant el Cercle de Turisme. 

- Assessorar a empresaris i ens locals sobre la creació i promoció de productes turístics. 

- Organitzar i assistir a actes de promoció (fires, workshops, viatges de familiarització, presentacions, etc.) orientats a operadors 
turístics dels mercats emissors. 

- Organitzar i assistir a actes de promoció adreçats a públic final (fires, accions a carrer i presentacions). 

- Organitzar i assistir a actes de promoció adreçats a mitjans de comunicació (presentacions, viatges de premsa, etc.) per difondre el 
territori. 

- Organitzar i participar en accions de promoció on-line que contribueixin a millorar el coneixement de la província de Barcelona com a 
destinació turística, així com fer el seguiment i la millora de la presència on-line de l'oferta turística. 

- Coordinar-se amb altres organismes amb competències turístiques, en especial amb l'Agència Catalana de Turisme, Turisme de 
Barcelona i Turespaña i amb altres departaments de Diputació de Barcelona. 
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43200 PROMOCIÓ TURÍSTICA 

 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Promoció turística 

   - Organització i/o assistència a viatges de familiarització i premsa 

   - Organització i/o assistència a fires i workshops organitzats 

   - Accions a públic final 

   - Accions on-line 

   - Suport a esdeveniments del territori 

   - Assessoraments en promoció turística 

   - Operadors turístics i mitjans contactats 

Comunicació 

   - Publicacions editades 

   - Publicacions distribuïdes 

   - Comunicació informativa 

   - Comunicació publicitària 

   - Visites al web 

   - Seguidors a les xarxes socials 

   - Arxius descarregats 

Cercles de Turisme 

   - Reunions amb empresaris i ens de promoció turística 

   - Membres del Cercle de Turisme 

   - Estudis i treballs tècnics realitzats 

Suport econòmic 

   - Ajuts atorgats 

   - Import atorgat 
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60 

15 

8 

4 
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15 
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90 

520 

2 

 

10 

100.000 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A103 
A203 
A302 
A401 
A502 
A504 
AG01 
AS02 
AS03 
AT02 
PO06.D 
TG01 
TG02 
 

Alt directiu nivell 3 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 4 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 
Personal d'oficis nivell  3 CTA 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    1 
    1 
    1 
    2 
    1 
    4 
    1 
    1 
    1 
    1 
    7 
    6 

 

Total destinacions    28 
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43201 GESTIÓ TURÍSTICA TERRITORIAL 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

30200 Gerència de Serveis de Turisme 

30201 Oficina Tècnica de Turisme 
Llocs de treball:    13 

Àrea Matèria de gestió 

3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local Turisme 

Objectius  

- Contribuir a la planificació turística local del territori de la província a través de la concertació amb els ens locals d’instruments de 
planificació i suport. 

- Contribuir al desenvolupament turístic i a la competitivitat dels serveis i infraestructures turístiques, especialment les de caràcter 
públic, dels diferents àmbits territorials de la província donant suport econòmic i tècnic especialitzat. 

- Millorar l’actuació dels ens locals en turisme a través d’activitats del coneixement de la realitat turística, de la formació i la informació. 

- Millorar la capacitat de creació i millora del producte turístic del territori a través de la coordinació amb els ens de gestió del turisme 
de la província de Barcelona. 

- Contribuir a la millora de la competitivitat dels serveis i les destinacions turístiques de la província de Barcelona. 

Activitats i productes 

- Elaboració d’estudis de planificació turística. 

- Gestió d’ajuts per a inversions en infraestructures per al desenvolupament turístic del territori. 

- Senyalització turística de recursos i itineraris. 

- Gestió de subvencions que tinguin per objectiu el desenvolupament del turisme a la província. 

- Assessorament tècnic als ajuntaments, consorcis i ens locals en matèria de turisme. 

- Gestió del Laboratori de Turisme de la província de Barcelona. 

- Organització d’activitats de formació permanent dels electes i tècnics municipals en matèria de turisme. 

- Definició conjunta del pla anual d’accions dels ens de promoció turística de la xarxa territorial turística en conveni amb la Diputació. 

- Gestió del Pla de qualitat turística en destinacions de la província de Barcelona. 

- Suport a la gestió de les oficines de turisme de la província de Barcelona. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Suport tècnic 

   - Assessoraments i informes realitzats a ens locals en matèria de turisme 

Gestió territorial 

   - Ens locals en conveni per al desenvolupament turístic de la província 

Formació 

   - Participants 

Laboratori de turisme 

   - Estudis del Laboratori de Turisme 

Plans de qualitat turística en destinacions 

   - Serveis i empreses turístiques que treballen en Plans de qualitat 

Infraestructures turístiques 

   - Projectes de senyalització turística redactats 

   - Km d'itineraris senyalitzats 

   - Aportacions econòmiques a projectes de desenvolupament turístic 

Planificació 

   - Estudis de planificació turística 

Suport econòmic 

   - Aportacions econòmiques a ens locals per activitats de desenvolupament turístic 
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43201 GESTIÓ TURÍSTICA TERRITORIAL 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A203 
A501 
A502 
AG01 
AS02 
AT01 
TA03 
TG01 
 

Cap d'oficina 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Tècnic assessor nivell 3 
Tècnic nivell 1 
 

    1 
    1 
    2 
    1 
    1 
    1 
    2 
    4 

 

Total destinacions    13 
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43300 SUPORT AL TEIXIT PRODUCTIU 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

30103 Servei de Teixit Productiu Llocs de treball:    26 

Àrea Matèria de gestió 

3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local Promoció Econòmica i Ocupació 

Objectius  

- Generar, consolidar i fer créixer les activitats econòmiques de la demarcació de Barcelona. 

- Millorar l'oferta d'infraestructures i equipaments locals de suport a l'empresa. 

- Fomentar actuacions sectorials i millorar l'entorn on opera el teixit productiu. 

Activitats i productes 

- Programa de transició a l'optimització. 

- Programa de foment de la cultura emprenedora. 

- Programa de foment de la creació d'empreses. 

- Programa de foment de la consolidació i creixement d'empreses. 

- Programa de foment de la responsabilitat social empresarial (RSE). 

- Programa de suport als sectors productius. 

- Programa de foment dels productes de la terra. 

- Programa de suport als polígons d'activitat econòmica (PAE). 

- Programa de suport als equipaments. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Mentor (Territori-PAE: polígons d'activitat econòmica) 

   - Informes 

Nexus 

   - Consultes 

   - Consultes especialitzades 

Butlletins i intercanvi 

   - Impactes informatius i d'intercanvi 

Recull 

   - Impacte en hores del Recull 

Formació 

   - Impacte en hores del programa de formació per al personal directiu i tècnic local 

Qualitat 

   - % de serveis oferts amb satisfacció superior al 7,5 

Suport econòmic 

   - Ajuts sol·licitats 

   - Subvenció mitjana atorgada 

 

 

 

7 

 

1.400 

700 

 

270.000 

 

25.000 

 

4.000 

 

80 

 

150 

35.000 

 

Recursos humans 
 

Destinacions per lloc de treball  
A202 
A301 
A401 
AG01 
AS02 
AT01 
TA02 
TG01 
TG02 
 

Cap servei nivell 2 
Cap secció nivell 1 
Cap subsecció 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    2 
    4 
    3 
    1 
    1 
    1 
    1 

   12 
 

Total destinacions    26 
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43301 SUPORT A LA COMPETITIVITAT FEDER 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

30103 Servei de Teixit Productiu  

Àrea Matèria de gestió 

3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local Promoció Econòmica i Ocupació 

Objectius  

- Promoure la competitivitat de la demarcació de Barcelona per mitjà de l’impuls de projectes de creació o remodelació d’espais físics o 
virtuals que aportin avantatges competitius als emprenedors i a les empreses que s’hi ubiquin. 

- Contribuir a la correcta execució dels projectes subvencionats en les dues convocatòries realitzades de l’Eix 1 i garantir l’estricte 
compliment de la legalitat en la gestió dels fons de les convocatòries de l’Eix 1 i de l’Eix 5. 

- Maximitzar l’impacte del conjunt dels projectes aprovats al territori de la demarcació per mitjà de la difusió i l‘intercanvi de 
coneixement. 

Activitats i productes 

- Activitats de difusió per garantir el correcte coneixement de la convocatòria entre els ens locals de la demarcació, així com del 
conjunt d’activitats que es realitzaran i dels resultats obtinguts en el marc dels diferents projectes aprovats. 

- Activitats de suport a la gestió de les convocatòries donant el suport tècnic i administratiu necessari als ens locals per a les diferents 
fases de la gestió de les convocatòries. 

- Activitats de formació dirigides als ens locals beneficiaris amb l’objectiu de garantir la correcta execució dels projectes. 

- Activitats de suport tècnic i acompanyament als ens locals beneficiats mitjançant un pla de visites al territori i un servei d’atenció 
directa per resoldre consultes. 

- Activitats d’intercanvi de coneixement entre tots els ens locals beneficiaris amb l’objectiu de maximitzar l’impacte del conjunt de 
projectes aprovats al territori de la demarcació de Barcelona. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Formació 

   - Accions formatives i d'intercanvi realitzades 

Gestió 

   - Manuals gestió, documents suport elaborats i guies bones pràctiques realitzades 

   - Visites de seguiment realitzades 

   - Verificacions realitzades 

   - Despesa proposada a certificar pels ens beneficiaris 

Difusió 

   - Aparicions en premsa del projecte FEDER 
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43900 ESTRATÈGIES PER AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 

30000 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 

30100 Ger. de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 

30102 O.T. d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic 

Llocs de treball:    28 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 

3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 

Presidència 

Promoció Econòmica i Ocupació 

Objectius  

- Impulsar i coordinar el procés d’optimització, d'adaptació de la normativa i d’organització territorial del desenvolupament econòmic 
local (DEL). 

- Generar, proporcionar i difondre coneixement per definir, executar i avaluar les polítiques del DEL. 

- Definir i difondre el mètode de la planificació estratègica com a eina del DEL. 

- Innovar en els plantejaments i en els models d’intervenció local en el DEL. 

- Proporcionar assistència tècnica i econòmica als ens locals en l’àmbit del DEL. 

Activitats i productes 

- Generació d'un entorn d’innovació en les polítiques locals de desenvolupament econòmic. 

- Acompanyament en el procés d’optimització de les polítiques de DEL i en la creació i consolidació de les agències de 
desenvolupament econòmic. 

- Definició de metodologies per a la quantificació dels costos, el seguiment i l’avaluació de les polítiques de DEL. 

- Anàlisi, diagnosi i interpretació de la situació socioeconòmica i del territori (Hermes). 

- Dinamització de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL). 

- Generació de metodologies i estímul del pensament estratègic en matèria de DEL mitjançant la Xarxa de Processos Estratègics 
Locals (XPEL) i altres instruments. 

- Disseny i implementació d’un sistema de recopilació i difusió d’experiències del DEL. 

- Organització d’esdeveniments i elaboració de documents de reflexió sobre els models del DEL. 

- Capacitació professional en l’àmbit del DEL dels equips tècnics de les entitats locals. 

- Tasques transversals de gestió dels processos i acompanyament a les corporacions locals. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Local (XODEL) 

   - Experiències recollides i publicades 

   - Entrades a la comunitat virtual de la XODEL 

Agències de desenvolupament econòmic local (ADEL) 

   - Acompanyaments (dada acumulada) 

Xarxa de Processos Estratègics Locals (XPEL) 

   - Accions i publicacions de desenvolupament econòmic local 

   - Accions i publicacions Xarxa de processos estratègics locals 

Aplicatius informàtics 

   - HERMES. Consultes 

Formació 

   - Ens locals participants a les accions formatives 

Suport econòmic 

   - Ens locals amb suport atorgat. Tots els programes 

Innovació en desenvolupament econòmic local (INNOVADEL) 

   - Actuacions innovadores impulsades en el territori 

Gestió del desenvolupament econòmic local (GESDEL) 

   - Metodologies de quantificació de les polítiques del DEL 
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43900 ESTRATÈGIES PER AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A102C 
A103 
A203 
A301 
A401 
A501 
A502 
AG01 
AS02 
AS03 
AT01 
TA00 
TA01 
TA02 
TG01 
TG02 
ZZZZZZZ 
 

Coordinador d'àrea 
Alt directiu nivell 3 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 1 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Tècnic assessor nivell 0 
Tècnic assessor nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
Eventual de confiança 
 

    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    4 
    1 
    1 
    3 
    1 
    2 
    2 
    1 
    1 
    4 
    2 

 

Total destinacions    28 
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45300 MANTENIMENT DE LA XARXA LOCAL DE CARRETERES 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

50003 Servei Jurídic Administratiu 

50100 Ger.Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat 
Llocs de treball:   106 

Àrea Matèria de gestió 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat Infraestructures, Urbanisme i Habitatge 

Objectius  

- Millora de la seguretat viària en l'àmbit urbà i no urbà. 

- Orientar les actuacions a la Xarxa de carreteres locals cap a la gestió preventiva de la seguretat viària. 

- Conservació de la Xarxa de carreteres locals. 

- Explotar i millorar la Xarxa de carreteres locals, fomentant l'activitat econòmica. 

Activitats i productes 

- Actuacions pal·liatives de seguretat viària en àmbit urbà (TCA i IARA). 

- Actuacions preventives de seguretat viària en àmbit urbà (travesseres urbanes, passos de vianants i portes d'entrada). 

- Actuacions de conservació viària preventiva: conservació estructural de ponts. 

- Actuacions de conservació viària preventiva: contencions i equipament en ponts. 

- Actuacions de conservació viària preventiva: interseccions. 

- Actuacions de seguretat viària interurbana de la xarxa de carreteres: programa de conservació ordinària, conservació semiintegral, 
sega i neteja de marges, renovació i millora de la senyalització horitzontal. 

- Actuacions de seguretat viària interurbana preventiva a la xarxa de carreteres: conservació extraordinària, renovació i millora de les 
capes de rodament, senyalització vertical, contencions, sistemes de protecció de motoristes i estabilització talusos. 

- Actuacions de seguretat viària interurbana pal·liativa de la xarxa de carreteres. Actuacions en àmbit no urbà, en TCA i IARA. 

- Actuacions de conservació i millora dels revolts. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Programa de conservació viària preventiva 

   - Actuacions de conservació en ponts 

Programa de conservació ordinària 

   - Renovació de la senyalització horitzontal. % km intervinguts/km totals 

Programa de conservació extraordinària 

   - Renovació de capes rodament. % km intervinguts/km totals 

   - Renovació de capes rodament. Km intervinguts 

   - Renovació de la senyalització vertical. % km intervinguts/km totals 

   - Renovació de la senyalització vertical. Km intervinguts 

   - Renovació de la senyalització horitzontal. Km intervinguts 

Programa pal·liatiu de seguretat viària 

   - % d'actuacions finalitzades sobre TCA. Àmbit interurbà 

   - % d'actuacions finalitzades sobre TCA. Àmbit urbà 
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45300 MANTENIMENT DE LA XARXA LOCAL DE CARRETERES 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A103 
A202 
A203 
A301 
A302 
A401 
A501 
A502 
A503 
A544.D 
AG01 
AS02 
AS03 
AT01 
AT09 
PO03.D 
PO06.D 
PO09.D 
TA00 
TA02 
TG01 
TG02 
 

Alt directiu nivell 3 
Cap servei nivell 2 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 1 
Cap secció nivell 2 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Cap unitat nivell 4 CTA 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Personal d'oficis nivell  2 CTA 
Personal d'oficis nivell  3 CTA 
Personal d'oficis nivell  5 CTA 
Tècnic assessor nivell 0 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    1 
    1 
    1 
    3 
    2 
    2 
    4 
    2 
    6 

   17 
    2 
    1 
    3 
    3 
    2 

   33 
   10 
    1 
    1 
    7 
    3 

 

Total destinacions   106 
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45301 MILLORA DE LA XARXA LOCAL DE CARRETERES 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

50100 Ger.Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat Llocs de treball:    27 

Àrea Matèria de gestió 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat Infraestructures, Urbanisme i Habitatge 

Objectius  

- Projectar, dirigir i executar actuacions de millora i modernització de la Xarxa de carreteres locals. 

- Anàlisis i planificació de la Xarxa de carreteres locals. 

Activitats i productes 

- Eixamplament de ponts. 

- Nous traçats. 

- Condicionament de trams. 

- Itineraris de vianants i ciclistes en àmbit no urbà. 

- Travesseres urbanes. 

- Pla estratègic de desenvolupament de la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona. 

- Plans zonals de carreteres. 

- Plans de millora de les infraestructures. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Programa de transferència de titularitat DIBA-GENCAT 

   - Projectes de transformació camins a carreteres 

   - Actuacions de millora d'interseccions o traçats 

   - Actuacions d'eixamplament i millora de ponts 

 

 

6 

6 

4 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A203 
A401 
A501 
A502 
A503 
A544.D 
AG01 
AS02 
AT01 
AT02 
PO09.D 
TG01 
TG02 
 

Cap d'oficina 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Cap unitat nivell 4 CTA 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 
Personal d'oficis nivell  5 CTA 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    2 
    1 
    3 
    1 
    9 
    2 
    3 

 

Total destinacions    27 
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45302 VIALITAT LOCAL 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

50100 Ger.Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat Llocs de treball:    26 

Àrea Matèria de gestió 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat Infraestructures, Urbanisme i Habitatge 

Objectius  

- Millora de l'eficiència de l'acció municipal dotant d'instruments de planificació, gestió i avaluació de la mobilitat i l'accessibilitat als 
ajuntaments. 

- Incrementar el coneixement de la normativa de mobilitat, seguretat viària i accessibilitat. 

- Donar suport als ajuntaments assessorant en matèries especialitzades: ponts, estructures, trànsit i camins. 

Activitats i productes 

- Plans i estudis de mobilitat urbana (PMU). 

- Pla implantació urbana vehicle elèctric. 

- Plans d'accessibilitat. 

- Catàleg de camins municipals. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Mobilitat 

   - Plans i estudis de mobilitat lliurats 

   - Plans d’implementació del vehicle elèctric 

   - Municipis amb PMU gestionat per la Diputació 

   - % municipis amb PMU gestionat per la Diputació sobre municipis obligats a fer un PMU 

Accessibilitat 

   - Plans i estudis d’accessibilitat urbana lliurats 

Programa de suport al viari municipal 

   - Documents de planificació de camins redactats 

 

 

 

15 

6 

30 

75 

 

5 

 

25 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A203 
A301 
A401 
A502 
A544.D 
AG01 
AS02 
AT01 
PO09.D 
TA02 
TG01 
TG02 
 

Cap d'oficina 
Cap secció nivell 1 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 4 CTA 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Personal d'oficis nivell  5 CTA 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    2 
    1 
    2 
    1 
    2 
    1 
    1 
    3 
    1 
    6 
    5 

 

Total destinacions    26 
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46300 CRTTT ESCOLA DE TEIXITS. CANET DE MAR 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

60500 Gerència de Serveis d'Educació Llocs de treball:    17 

Àrea Matèria de gestió 

6 Àrea d'Atenció a les Persones Educació, Igualtat i Ciutadania 

Objectius  

- Donar compliment al conveni de col·laboració signat l'octubre de 2007 entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments de Canet de 
Mar i Mataró i la Fundació CETEMMSA. 

- Consolidar les línies de treball aprovades en els plans de treball anuals. 

Activitats i productes 

- Constitució de la Comissió de seguiment per al mandat 2012-2015. 

- Participar en projectes de recerca i transferència de tecnologia tèxtil sota la direcció operativa de CETEMMSA. 

- Potenciació dels serveis d'informació i assessorament tècnic (SIAT). 

- Consolidació de la cooperació amb l'Associació de Comunitats Tèxtils Europees (ACTE) per mitjà de l'Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local. 

- Desplegament del conveni amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Fundació CETEMMSA i la patronal 
Asegema per promoure, impulsar i desenvolupar el cicle formatiu de grau mitjà de confecció i moda. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Projectes 

   - Projectes R+D+I en què participa el CRTTT de Canet 

Serveis 

   - Serveis SIAT prestats a la indústria 

   - Consultes i activitats formatives adreçades a la indústria 

 

 

 

20 

 

100 

8 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A401 
A502 
A503 
AT09 
PS01 
TG01 
TG02 
 

Cap subsecció 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Personal subaltern CT 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    1 
    1 
    1 
    3 
    7 
    3 

 

Total destinacions    17 
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49100 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ A L'ÀMBIT MUNICIPAL 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

20300 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 

2B000 Intervenció General 
Llocs de treball:     6 

Àrea Matèria de gestió 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies  

Objectius  

- Cooperació tècnica amb els municipis en el camp de les tecnologies de la informació. 

- Oferir serveis per a la gestió interna municipal a través de la xarxa telemàtica provincial. 

Activitats i productes 

- Instal·lació i gestió de línies i serveis d’informàtica i telecomunicacions. 

- Subministrament de solucions verticals directes avalades per la Diputació, manteniment d’aplicacions subministrades, etc. 

- Subministrament d’eines de productivitat individual: correu electrònic i ofimàtica. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Correu electrònic provincial 

   - Bústies als servidors descentralitzats (dada acumulada) 

   - Bústies al servidor central municipal (dada acumulada) 

Assistència en administració electrònica 

   - Suport en protecció de dades 

Webs municipals 

   - Webs allotjats (dada acumulada) 

 

 

 

12.990 

9.000 

 

149 

 

230 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
AT02 
TG01 
TG02 
 

Auxiliar tècnic nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    2 
    1 
    3 

 

Total destinacions     6 
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49200 GESTIÓ CARTOGRÀFICA LOCAL 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

50003 Servei Jurídic Administratiu 

50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit. 
Llocs de treball:    16 

Àrea Matèria de gestió 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat Infraestructures, Urbanisme i Habitatge 

Objectius  

- Mantenir actualitzada la cartografia topogràfica urbana, base oficial del cadastre, planejament urbanístic, xarxes de serveis, etc. 

- Suport als ens locals en la gestió i difusió de la infraestructura cartogràfica vinculada a les seves competències. 

Activitats i productes 

- Actualització de la cartografia topogràfica 1:1000 i de les cartografies d'adreces postals dels municipis menors de 20.000 habitants. 

- Gestió de dades i evolució d'eines de la plataforma SITMUN i de la IDEBarcelona. 

- Formació als tècnics dels ens locals. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Programa de cartografia topogràfica urbana E=1:1000 

   - Municipis volats 

   - Actualització de la cartografia E=1:1000 del sòl urbà municipal 

   - Hectàrees cartografiades 

Programa de sistema d'informació geogràfica (SIG) 

   - Municipis amb accés restringit al SITMUN (dada acumulada) 

   - Municipis amb mòduls de manteniment d'informació geogràfica (dada acumulada) 

   - Mòduls de manteniment d'informació geogràfica instal·lats als ajuntaments (dada acumulada) 

   - Cartografies SIG revisades i carregades (nombre de fitxers) 

 

 

 

43 

55 

25.658 

 

265 

175 

440 

500 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A202 
A302 
A502 
AG01 
AS02 
AT01 
AT02 
DP01 
TG01 
TG02 
 

Cap servei nivell 2 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 2 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 
Director de programa 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    2 
    1 
    1 
    1 
    4 
    1 
    1 
    2 
    2 

 

Total destinacions    16 
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49300 POLÍTIQUES DE CONSUM 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

60400 Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 

60402 Servei de Suport a les Polítiques de Consum 
Llocs de treball:    39 

Àrea Matèria de gestió 

6 Àrea d'Atenció a les Persones Benestar Social, Salut Pública i Consum 

Objectius  

- Cobrir al màxim possible les necessitats conegudes dels ajuntaments i consells comarcals de la demarcació de Barcelona amb 
OMIC/OCIC, atès que el dèficit de recursos dels municipis en aquestes matèries és molt superior al d’altres. 

- Cobrir les necessitats dels 234 ajuntaments de la demarcació que no tenen servei públic de consum. 

- Fomentar el desenvolupament de polítiques públiques de defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries en l’àmbit 
local. 

- Consolidar la Xarxa Local de Consum com a instrument per garantir la informació als consumidors i la defensa dels seus drets. 

- Promoure un canvi d’actitud en els agents relacionats amb el consum: proveïdors i consumidors. 

Activitats i productes 

- Suport econòmic a ajuntaments amb serveis propis de defensa de consumidors/es i usuaris/es. 

- Suport directe a ajuntaments sense serveis de defensa de consumidors/es i usuaris/es. 

- Campanyes d’inspecció de consum de caràcter informatiu. 

- Presa oficial de mostres de productes de consum per encàrrec de gestió de l’Agència Catalana de Consum. 

- Visites de les unitats mòbils als ajuntaments (informació i assessorament en consum). 

- Recepció, gestió i tramitació de consultes i reclamacions de la ciutadania. 

- Accions de sensibilització a la població. 

- Accions informatives i de sensibilització per a empresaris/es. 

- Activitats informatives per a col·lectius de tècnics/ques municipals. 

- Formació d’electes i de tècnics/ques municipals. 

Principals indicadors Previsió 2015 

Defensa dels consumidors. Xarxa Local de Consum (XLC) 

   - Ens locals adherits a la XLC 

   - Taxa de variació de tècnics participants en activitats organitzades per la Xarxa Local de Consum 

   - Taxa de variació d'electes participants en activitats organitzades per la Xarxa Local de Consum 

Defensa dels consumidors. Municipis menors de 10.000 habitants 

   - % de municipis de menys de 10.000 habitants amb conveni programa OPIC 

   - Mitjana de visites de les UMIC per municipi 

Defensa dels consumidors. Assessorament tècnic 

   - Grau de cobertura territorial dels assessoraments tècnics 

Defensa dels consumidors. Control i disciplina de mercat 

   - Taxa de variació dels establiments inspeccionats 

   - Mostres de productes de consum preses 

Promoció consum responsable. Activitats educatives 

   - Activitats educatives realitzades en municipis de menys de 50.000 habitants 

Cooperació econòmica 

   - Grau de cobertura territorial de les subvencions 
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0,50 

0,50 

 

90 
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90 

 

1 

700 

 

200 

 

23 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball  
A202 
A302 
A501 
A503 
AG01 
AS02 
AT02 
PO06.D 
TG01 
TG02 
 

Cap servei nivell 2 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 3 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Auxiliar tècnic nivell 2 
Personal d'oficis nivell  3 CTA 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    1 
    3 
    1 
    6 
    1 
    5 
    1 

   18 
    2 

 

Total destinacions    39  
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91200 SUPORT ALS ÒRGANS DE GOVERN 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 

2B000 Intervenció General 
Llocs de treball:   146 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies 

Presidència 

 

Objectius  

- Donar suport directe i assistència al president i als òrgans de govern. 

- Assessorar la corporació i els ens locals en els actes oficials, consolidar la imatge i prestigi corporatius i fomentar les relacions amb 
els estaments públics oficials. 

- Coordinar, organitzar i elaborar la política informativa així com els continguts de la informació corporativa. 

- Facilitar el coneixement i impulsar estratègies, mitjançant la realització d'estudis i informes sobre els governs locals, l'elaboració i 
avaluació de politiques públiques locals, les hisendes locals i les politiques territorials. 

- Donar suport administratiu i logístic, així com assessorament tècnic a la Coordinació General i als òrgans de govern de la corporació, 
per tal de facilitar la seva funció d'alta direcció política i administrativa. 

Activitats i productes 

- Assistència personal al president i òrgans de govern. 

- Atenció a alcaldes, autoritats i altres personalitats. 

- Suport tècnic i organitzatiu d'actes oficials. 

- Elaboració d'estudis i documents de debat i reflexió sobre els governs locals, les hisendes locals i el territori. 

- Gestió administrativa, econòmica, pressupostària i suport logístic a la presidència i a l'equip de govern de la corporació. 

Principals indicadors Previsió 2015 
 

Suport tècnic 

   - Actes protocol·laris 

 

 

 

150 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A101 
A102 
A103 
A201 
A202 
A203 
A501 
A502 
A504 
AG01 
AS02 
AS03 
AS05 
AS06 
AS07 
AT02 
PO01 
PO04 
PO07 
PO15 
PS01 
TA00 
TA01 
TA02 
TG01 
TG02 
ZZZZZZZ 
 

Alt directiu nivell 1 
Alt directiu nivell 2 
Alt directiu nivell 3 
Cap servei nivell 1 
Cap servei nivell 2 
Cap d'oficina 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 4 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Secretària de la presidència nivell 1 
Secretària de la presidència nivell 2 
Secretària de la presidència nivell 3 
Auxiliar tècnic nivell 2 
Personal d'oficis nivell  1 CTB 
Personal d'oficis nivell  3 CTB 
Personal d'oficis nivell  4 CT 
Conductor de vehicles 
Personal subaltern CT 
Tècnic assessor nivell 0 
Tècnic assessor nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
Eventual de confiança 
 

    1 
    1 
    1 
    1 
    3 
    1 
    7 
    3 
    2 
    7 
    2 

   15 
    5 
    2 
    1 
    1 
    1 
    1 
    5 
    5 
    5 
    6 
    6 
    3 
    6 
    8 

   47 
 

Total destinacions   146 
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92000 SECRETARIA GENERAL 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

1A000 Secretaria General Llocs de treball:    83 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència Presidència 

Objectius  

- Prestar assessorament jurídic en l'àmbit intern corporatiu i dels seus organismes autònoms. 

- Portar a terme la defensa judicial i representació de la corporació en els procediments judicials i administratius. 

- Defensar i representar els càrrecs electes i els funcionaris de la corporació davant dels jutjats i tribunals. 

- Exercir funcions de fe pública. 

- Comandar i coordinar els serveis de la Secretaria i relacions en la gestió dels expedients dels serveis de la corporació. 

Activitats i productes 

- Assumir l'assistència jurídica i les actuacions fedetàries pertinents. 

- Fer el seguiment i elaborar informes jurídics, dictàmens, resolucions, directrius, normes, etc. 

- Conduir les actuacions que requereixin els procediments judicials en curs. 

- Endegar la tramitació d'expedients diversos. 

- Conservar, triar i inventariar els fons documentals, bibliogràfics i audiovisuals de la corporació i els seus organismes autònoms, tot 
facilitant-ne la seva consulta als serveis competents, particulars i investigadors legitimats. 

- Elaboració de directrius i millora en el tractament documental (directrius de millora i optimització dels recursos per a la transferència, 
avaluació, préstec, accés, conservació, etc.). 

- Rebre documentació amb destinació a altres administracions públiques. 

- Estudis i informes de millora en la gestió. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Suport a sessions corporatives 

   - Total de sessions corporatives assistides 

Assistència a sessions 

   - Meses de contractació assistides 

Llibres oficials de decrets 

   - Resolucions de decrets registrats 

Registre general 

   - Entrades de documents en el registre centralitzat 

Arxiu general 

   - Consultes 

Assessoria jurídica 

   - Recursos interposats per la Diputació 

   - Recursos interposats contra la Diputació 

   - Informes, consultes i assessoraments jurídics 

   - Expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial 

   - Expedients de rescabalament de danys patrimonials 
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85.000 
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92000 SECRETARIA GENERAL 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A1001 
A103 
A202 
A203 
A301 
A302 
A401 
A501 
A502 
A503 
AG01 
AS02 
AS03 
AT01 
AT02 
AT09 
TA01 
TA02 
TA03 
TG01 
TG02 
 

Func. Hab. Estatal N1 
Alt directiu nivell 3 
Cap servei nivell 2 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 1 
Cap secció nivell 2 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Tècnic assessor nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic assessor nivell 3 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    2 
    3 
    9 
    1 
    3 
    1 
    1 
    4 
    2 

   25 
    3 
    2 
    2 
    1 
    5 
    4 
    1 
    2 
    6 
    5 

 

Total destinacions    83 
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92010 GESTIÓ DEL PERSONAL DE LA CORPORACIÓ 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

11100 Direcció de Serveis de Formació 

20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
Llocs de treball:   144 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies 

Presidència 

 

Objectius  

- Dissenyar i innovar la creació i desenvolupament d'eines i recursos formatius adaptats a les demandes de les àrees que donin 
cobertura a les seves necessitats organitzatives. 

- Adequar els itineraris formatius dels perfils professionals de les àrees a les seves necessitats organitzatives per a una prestació de 
serveis de qualitat. 

- Capacitar, assessorar i acompanyar els interlocutors de formació de les àrees perquè impulsin una política de formació alineada amb 
les seves línies estratègiques. 

- Vetllar per l'establiment d'un mapa de processos homogeni que aposti per la implantació d'una gestió integral corporativa en matèria 
de formació. 

- Crear i desenvolupar un sistema d'informació que mesuri l'acompliment de les línies estratègiques establertes, reti comptes a les 
àrees de l'activitat realitzada i avaluï una correcta presa de decisions. 

- Garantir la coherència i alineament amb criteris d’austeritat de les mesures de recursos humans que tinguin impacte organitzatiu, 
definint els llocs de treball i vetllant per l’adequació i idoneïtat de les persones que els ocupin. 

- Facilitar el desenvolupament professional del personal per mitjà de línies d’actuació i de recerca per millorar la qualitat dels serveis 
que es presten als ciutadans. 

Activitats i productes 

- Estendre els usos i utilitats del diccionari de competències professionals de la Direcció de Serveis de Formació cap a les 
competències tècniques i d'altres àmbits de coneixement i ampliar l'abast conceptual de les eines tècniques d'aquest model teòric. 

- Copsar les necessitats en matèria de formació i aplicar les opcions metodològiques convenients en cada cas. 

- Formalitzar la xarxa de referents de la Diputació de Barcelona. 

- Integrar l’oferta formativa corporativa planificada en un pla de formació. 

- Regular la gestió de tota aquella acció formativa organitzada, impulsada o coordinada per la Diputació de Barcelona i centralitzar la 
gestió dels convenis de col·laboració i aportacions econòmiques amb tercers en relació amb el fet formatiu. 

- Integrar la gestió de l’oferta formativa corporativa en única aplicació de gestió i dissenyar i desenvolupar eines de control de gestió 
tècnica i administrativa de la totalitat de circuits de la Direcció de Serveis de Formació. 

- Coordinació de les relacions col·lectives. 

- Anàlisi i valoració dels llocs de treball. 

- Quantificació i revisió de la plantilla de personal amb la finalitat de vetllar per la coherència tècnica i organitzativa dels plantejaments i 
les propostes que es formulin en matèria de recursos humans. 

- Provisió dels llocs vacants mitjançant convocatòries i aplicar les modificacions de les característiques del lloc de treball que 
s’escaiguin als empleats que els ocupen. 

- Impuls de les accions necessàries per assegurar el compliment de la normativa legal en matèria de prevenció de riscos laborals i la 
millora permanent de les condicions de treball del personal en aquest aspecte. 

- Desenvolupament i avaluació dels projectes derivats dels altres objectius. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Formació de directius i comandaments de la Diputació de Barcelona i organismes autònoms 

   - Activitats formatives 

   - Assistents 

Formació per a empleats de la Diputació de Barcelona i organismes autònoms 

   - Activitats formatives 

   - Hores de formació 

   - Assistents 

   - Estudis de necessitats formatives i d'acompanyaments a projectes estratègics 

   - Recursos i eines tècniques produïdes 

 

 

12 

90 

 

160 

2.560 

2.680 

5 

3 
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92010 GESTIÓ DEL PERSONAL DE LA CORPORACIÓ 

 

 

Formació externa per a empleats de la Diputació de Barcelona 

   - Activitats formatives 

   - Assistents 

Anàlisi plantilla 

   - Destinacions (dada acumulada) 

   - Empleats fixos (dada acumulada) 

Vigilància de la salut 

   - Visites dispensari 

   - Vacunacions 

   - Revisions mèdiques específiques 

Absentismes i jubilacions 

   - Índex d'indisposició 

   - Índex d'absentisme per incapacitat temporal 

 

 

 

300 

500 

 

3.869 

2.755 

 

12.000 

185 

2.100 

 

0,11 

3,96 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A103 
A202 
A203 
A301 
A401 
A501 
A502 
A503 
A504 
AG01 
AS02 
AS03 
AT01 
AT09 
EE02 
TA00 
TA01 
TA02 
TA03 
TG01 
TG02 
TI01 
 

Alt directiu nivell 3 
Cap servei nivell 2 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 1 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Cap unitat nivell 4 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Tècnic ensenyament nivell 2 
Tècnic assessor nivell 0 
Tècnic assessor nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic assessor nivell 3 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
Auxiliar informàtica / ofimàtica 
 

    2 
    4 
    3 
    4 
    5 

   11 
    6 
    4 
    1 

   29 
    5 
    2 
    9 
    2 
    1 
    3 
    1 
    5 
    2 

   20 
   24 
    1 

 

Total destinacions   144 
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92011 OBLIGACIONS DE CARÀCTER GENERAL DEL CAPÍTOL 1 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans Llocs de treball:   160 

Àrea Matèria de gestió 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies  

Objectius  

- Controlar l’evolució de la despesa de les obligacions de caràcter general del capítol 1. 

- Introduir elements organitzatius que possibilitin que el nombre de suplències originades per baixes temporals sigui inferior a la taxa 
d’absentisme. 

- Adequar la despesa per conceptes retributius especials (hores extres, localització, nocturnitat,...)  mitjançant les accions idònies en 
l’organització del treball. 

- Promoure el desenvolupament de les competències necessàries per a un millor assoliment dels requisits del lloc de treball que 
ocupen els empleats: acollida, seguiment del seu desenvolupament professional i avaluació. 

- Assegurar el compliment dels acords col·lectius en matèria social. 

Activitats i productes 

- Gestió de conceptes retributius especials. 

- Gestió de la contractació temporal i interinitat. 

- Gestió de les hores extraordinàries no estructurals. 

- Gestió de les suplències causades per les baixes temporals. 

- Detecció i priorització de la demanda i planificació de l’activitat formativa derivada de l’avaluació del desenvolupament. 

Recursos humans 
 

Destinacions per lloc de treball  
A1002 
A101 
A102 
A102C 
A102M 
A103 
A104 
A202 
A203 
A301 
A302 
A401 
A501 
A502 
A544 
AG01 
AT01 
AT09 
AT41 
DB02 
DB04 
EE01 
EE02 
ES01 
ES02 
PO01 
PO04 
PO07 
PO09.D 
PO12 
PS01 
PSP1 
SE05 
TA00 
TA01 
TA02 
TA03 
TG01 
TG02 
 

Func. Hab. Estatal N2 
Alt directiu nivell 1 
Alt directiu nivell 2 
Coordinador d'àrea 
Coordinador de matèria 
Alt directiu nivell 3 
Alt directiu nivell 4 
Cap servei nivell 2 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 1 
Cap secció nivell 2 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 4 CTA 
Auxiliar general nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Auxiliar tècnic nivell 1 CTA 
Director biblioteca tipus B 
Director biblioteca central urbana 
Tècnic ensenyament nivell 1 
Tècnic ensenyament nivell 2 
Tècnic assistencial nivell 1 CT 
Tècnic assistencial nivell 2 CT 
Personal d'oficis nivell  1 CTB 
Personal d'oficis nivell  3 CTB 
Personal d'oficis nivell  4 CT 
Personal d'oficis nivell  5 CTA 
Personal d'oficis nivell  7 CTB 
Personal subaltern CT 
Personal subaltern Parcs CT 
Personal seguretat nivell 1 
Tècnic assessor nivell 0 
Tècnic assessor nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic assessor nivell 3 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    1 
    2 
    1 
    1 
    3 
    1 
    2 
    4 
    1 
    3 
    1 
    2 
    2 
    3 
   16 
    7 
    2 
    1 
    1 
    2 
    4 
   12 
    9 
   10 
    9 
    3 
    1 
    2 
    2 
   13 
    1 
    3 
    6 
    7 
    3 
    3 
   10 
    5 
 

Total destinacions   160 
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92020 LOGÍSTICA CORPORATIVA 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

20000 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies 

20210 Subdirecció de Logística 
Llocs de treball:   127 

Àrea Matèria de gestió 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies  

Objectius  

- Augmentar el grau d'ambientalització. 

- Reduir els costos. 

- Augmentar la satisfacció dels usuaris. 

- Optimitzar els processos i planificació. 

- Millorar la contractació externa. 

Activitats i productes 

- Implementació de la instrucció per a l'ambientalització de la contractació (IAC). 

- Planificació dels serveis de vehicles amb i sense conductor. 

- Reajustament de la consignació pressupostària en material d'oficina dels serveis de la corporació. 

- Introducció de noves fórmules eficaces i eficients en els contractes amb empreses de manteniment d'equips. 

- Campanyes de sensibilització dels usuaris respecte a la despesa de comunicació. 

- Enquestes de satisfacció. 

- Consolidar els sistemes de gestió de la Subdirecció de Logística. 

- Millora de les bases de dades d'informació corporativa. 

- Millora de les aplicacions de reserva per a la planificació de disponibilitat de sales. 

- Inspeccions dels serveis externs en base a una programació i check-list. 

- Contractació d’un sistema de lectura remota per al subministrament d'aigua i disposició d’informes d’adequació de potències per al 
subministrament elèctric (Tarifes 6.1, 3.1A i 3.0A). 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Pla d'optimització de recursos 

   - Actualitzacions realitzades 

Parc mòbil i tallers 

   - Taxa de variació d'activitats contaminants 

Reproducció gràfica 

   - Taxa de variació d'activitats de reproducció gràfica 

Comunicacions 

   - Trucades internes centraleta 

   - Import serveis postals 

Gestió de sales 

   - % d'ocupació horari matí 

   - % d'ocupació horari tarda 

Compres 

   - Compra material d'oficina homologat/no homologat 

   - Compra complements de mobiliari i equipaments varis homologats/no homologats 

Seguretat 

   - Hores d'intervenció en el manteniment correctiu d'equips de seguretat 

   - Inspeccions a la vigilància privada 

Qualitat 

   - % de satisfacció dels usuaris 

 

 

 

12 

 

-5 

 

-5 

 

4.700 

180.000 

 

30 

16 

 

80 

30 

 

200 

12 

 

80 
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92020 LOGÍSTICA CORPORATIVA 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A104 
A203 
A401 
A501 
A502 
A503 
A504 
A524 
AG01 
AS03 
AT01 
AT02 
AT09 
PO01 
PO02 
PO04 
PO06 
PO08 
PO12 
PO14 
PO14.D 
PO15.D 
TG01 
 

Alt directiu nivell 4 
Cap d'oficina 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Cap unitat nivell 4 
Cap unitat nivell 4 CTB 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Personal d'oficis nivell  1 CTB 
Personal d'oficis nivell  2 CTB 
Personal d'oficis nivell  3 CTB 
Personal d'oficis nivell  3 CTA 
Personal d'oficis nivell  5 CTB 
Personal d'oficis nivell  7 CTB 
Conductor de vehicles 
Conductor de vehicles 
Conductor de vehicles 
Tècnic nivell 1 
 

    1 
    2 
    1 
    5 
    3 
    6 
    1 
    5 

   16 
    1 
    3 
    1 
    2 

   12 
    2 

   17 
    1 
    6 
    2 
    6 

   28 
    3 
    3 

 

Total destinacions   127 
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92021 SEGURETAT CORPORATIVA 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

10030 Gabinet de Seguretat Corporativa Llocs de treball:    27 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència Presidència 

Objectius  

- Millorar la mobilitat en els edificis i recintes corporatius. 

- Incrementar el nivell de seguretat. 

- Millorar la qualitat de la vigilància. 

Activitats i productes 

- Planificació i manteniment preventiu i reactiu de les instal·lacions de seguretat. 

- Planificació i manteniment de la vigilància de les instal·lacions. 

- Adquisició d'equips de suport tècnic. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Seguretat 

   - % d'accessos protegits 

   - Inspeccions a la vigilància privada 

 

 

 

82 

175 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A104 
A502 
A544 
AG01 
AS03 
AT01 
 

Alt directiu nivell 4 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 4 CTA 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
 

    1 
    3 
    8 
    4 
    1 

   10 
 

Total destinacions    27 
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92030 ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS INTERNS I CONTRACTACIÓ 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

20000 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies 

20001 Servei de Contractació 
Llocs de treball:    37 

Àrea Matèria de gestió 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies  

Objectius  

- Aconseguir una contractació més àgil i eficaç, simplificant la seva tramitació i gestió amb l'aplicació transversal de criteris homogenis. 

- Aconseguir una contractació més eficient promovent procediments amb una major concurrència. 

- Desenvolupar un treball relacional i de planificació amb els serveis promotors per donar trasllat de coneixement i criteris en les 
propostes de licitació d'aquests serveis, millorant la qualitat tècnica de les propostes. 

- Incrementar les condicions o consideracions socials i ambientals en les contractacions. 

- Informatitzar els processos de contractació i implantar la contractació electrònica a la Diputació de Barcelona. 

Activitats i productes 

- Estudi, preparació i gestió dels diferents expedients de contractació adscrits a l'aprovació de l'Àrea d'Hisenda, Recursos Interns i 
Noves Tecnologies. 

- Gestió centralitzada de la publicitat de la contractació administrativa en diaris oficials i al Perfil de contractant del conjunt de la 
corporació. 

- Elaboració de models de documents més habituals a la contractació. 

- Assessorament en matèria de contractació a altres serveis promotors de la corporació. 

- Identificació de les prestacions objecte d'aplicació de criteris socials o ambientals. 

- Proves i posada en funcionament de la informatització dels diferents processos de contractació. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Aprovació 

   - Expedients de contractació aprovats. Amb publicitat 

   - Expedients de contractació aprovats. Sense publicitat 

Licitació 

   - Anuncis de licitació publicats als diaris oficials 

   - Anuncis de licitació publicats al Perfil de contractant 

   - Expedients tractats a la Mesa de contractació corresponents a organismes autònoms, consorcis i ens 
depenents 

Adjudicació 

   - Adjudicacions i incidències 

   - Anuncis d'adjudicació publicats al Perfil de contractant 

Execució 

   - Pròrrogues de contractes 

   - Modificacions, extincions i altres 

Adjudicació i execució 

   - Contractes formalitzats 

 

 

60 

20 

 

100 

150 

20 

 
 

60 

220 

 

90 

130 

 

90 
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92030 ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS INTERNS I CONTRACTACIÓ 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A102C 
A202 
A301 
A302 
A502 
AG01 
AS03 
AS05 
AS06 
AT09 
TA02 
TG01 
TG02 
ZZZZZZZ 
 

Coordinador d'àrea 
Cap servei nivell 2 
Cap secció nivell 1 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 2 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Secretària de la presidència nivell 1 
Secretària de la presidència nivell 2 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
Eventual de confiança 
 

    1 
    1 
    1 
    2 
    3 

   11 
    1 
    1 
    1 
    1 
    2 
    3 
    8 
    1 

 

Total destinacions    37 
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92040 MODERNITZACIÓ CORPORATIVA I PUBLICACIONS OFICIALS 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

11000 Gerència 

11010 Subdir. de Modernitz. Corp. i Publicac. Oficials 
Llocs de treball:    43 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència Presidència 

Objectius  

- Desenvolupar projectes d'assistència i consultoria en matèria de modernització corporativa (processos, qualitat, millora organitzativa i 
administració electrònica) en les àrees corporatives. 

- Impulsar i definir projectes d'abast corporatiu per a la millora i modernització de l'organització. 

- Implantar el Pla director de responsabilitat social de la Diputació de Barcelona. 

- Adequar el portal web del Cercador d’Informació de Diaris Oficials (CIDO) a les dinàmiques del web 2.0, per tal que assoleixi una 
presència global i millori el seu posicionament a la xarxa. 

- Desenvolupar una aplicació informàtica que proporcioni les condicions d’integritat, seguretat i eficiència en la gestió integral del 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). 

Activitats i productes 

- Dissenyar i posar en marxa el portal de transparència de la Diputació de Barcelona. 

- Definir i implantar una comunitat de pràctiques en matèria de modernització corporativa. 

- Implantar en tota l'organització la signatura electrònica dels decrets sense fiscalització. 

- Definir i implementar els circuïts de signatura electrònica corresponents als decrets amb fiscalització. 

- Dissenyar un nou espai web per a la Responsabilitat social de la Diputació de Barcelona que incorpori un cercador de les actuacions 
que les diverses gerències i direccions de serveis estan desenvolupant. 

- Preparar l'organització per certificar-la en IQNet SR10, estàndard que marca els requisits de gestió de la responsabilitat social per a 
les organitzacions compromeses amb el principis i recomanacions que en la matèria determina la norma internacional ISO 26000. 

- Dissenyar una web del CIDO que sigui estable, perdurable, usable i accessible. 

- Millorar aspectes tècnics de la web del CIDO relacionats amb la millora del posicionament en els cercadors, el que s’anomena 
polítiques SEO. 

- Dissenyar i modelitzar un nou sistema d’informació per a la gestió del BOPB. 

- Incorporar en la gestió del BOPB les aplicacions corporatives que estan en desenvolupament a la Diputació de Barcelona. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Processos 

   - Procediments inventariats (nous) 

Consultoria interna 

   - Projectes de consultoria organitzativa desenvolupats 

Anuncis 

   - Anuncis rebuts per publicar 

Explotacions del sistema d'informació i documentació BOPB i/o CIDO 

   - Anuncis enviats en les subscripcions del BOPB i del CIDO 

   - Serveis prestats en col·laboració amb tercers 

   - Visites web del BOPB i del CIDO 

   - Fonts externes utilitzades per nodrir el Sistema d'Informació CIDO 

Responsabilitat social corporativa 

   - Indicadors estratègics de responsabilitat social definits 

 

 

20 

 

15 

 

60.000 

 

27.000.000 

170 

8.000.000 

600 

 

20 
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92040 MODERNITZACIÓ CORPORATIVA I PUBLICACIONS OFICIALS 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A102 
A103 
A202 
A302 
A501 
A502 
A503 
AG01 
AS02 
AS03 
AT01 
TG01 
TG02 
 

Alt directiu nivell 2 
Alt directiu nivell 3 
Cap servei nivell 2 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    1 
    2 
    2 
    2 
    4 
    1 
    2 
    2 
    1 

   13 
    4 
    8 

 

Total destinacions    43 
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92050 COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 

10600 Gabinet de Premsa i Comunicació 
Llocs de treball:    74 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència Presidència 

Objectius  

- Impulsar accions comunicatives per contribuir a la visibilitat de l’acció de govern de la corporació i la dels seus responsables polítics. 

- Impulsar accions de comunicació interna i potenciar els mitjans ja existents (Intradiba) amb l’objectiu d’assolir els reptes corporatius 
estratègics amb la implicació dels treballadors. 

- Redefinir els projectes, productes i serveis tenint present que els principals destinataris són les entitats locals. 

- Apostar pels continguts com a tronc central de la inversió publicitària. 

- Continuar amb la promoció de l’ús correcte de la llengua en totes les comunicacions corporatives i implementar la modernització del 
llenguatge administratiu. 

Activitats i productes 

- Implementar campanyes informatives per donar a conèixer l’acció de govern. 

- Implementar campanyes informatives amb el suport directe dels ajuntaments. 

- Elaborar un catàleg de continguts redaccionals destinats als mitjans del territori. 

- Definir el Pla de projectes de comunicació (PPCO) prioritzant les necessitats de les entitats locals. 

- Ampliar els sistemes de valoració i avaluació de resultats dels projectes de comunicació. 

- Posar en marxa la nova Intradiba, com a referent de la comunicació interna de la corporació. 

- Posar en marxa la utilització de pantalles als edificis corporatius amb continguts informatius. 

- Afegir les xarxes socials en el control i seguiment de les informacions que publiquen i emeten els diversos mitjans de comunicació 
per detectar l’aparició d’informacions relacionades amb la corporació. 

- Continuar amb el desplegament de la Unitat lingüística com a eina de referència per garantir l’ús correcte de la llengua i implementar 
la modernització del llenguatge administratiu. 

- Millorar la pàgina web de la institució (diba.cat), a partir d’un nou disseny i de la millora en la distribució dels continguts. 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A202 
A203 
A302 
A501 
A502 
A503 
A504 
AG01 
AS02 
AS03 
AT01 
AT02 
AT09 
TA02 
TG01 
TG02 
TI01 
ZA103P 
 

Cap servei nivell 2 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Cap unitat nivell 4 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
Auxiliar informàtica / ofimàtica 
Cap del gabinet de premsa 
 

    2 
    1 
    3 
    2 
    6 
    2 
    2 
    8 
    2 
    1 

   12 
    1 
    1 
    3 
    9 

   17 
    1 
    1 

 

Total destinacions    74 
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92060 RELACIONS INTERNACIONALS I PROJECCIÓ EXTERIOR 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

10400 Direcció de Relacions Internacionals Llocs de treball:    15 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència Presidència 

Objectius  

- Impulsar la projecció exterior del territori de Barcelona per tal de posicionar els seus municipis i captar noves oportunitats. 

- Promoure els interessos dels governs locals de Barcelona en l’agenda de les principals institucions i organitzacions del món local a 
nivell internacional. 

- Posicionar internacionalment els municipis de Barcelona com a referent en l’àmbit de formació a càrrecs electes i tècnics dels 
governs locals. 

- Comunicar a l’exterior les activitats desenvolupades per la Diputació de Barcelona en l’àmbit de les relacions internacionals. 

Activitats i productes 

- Coordinació i seguiment de l’acció internacional de la Diputació de Barcelona. 

- Suport tècnic als municipis de Barcelona per a l’elaboració de plans i estratègies en l’àmbit de les relacions internacionals. 

- Elaboració de publicacions, informes i documents de debat en l’àmbit de les relacions internacionals. 

- Participació en l’estructura i activitats de l’associació mundial de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU). 

- Impuls de les relacions amb les institucions i organitzacions amb seu a Catalunya que treballen en l’àmbit de les relacions 
internacionals. 

- Impuls d’activitats de formació i d’intercanvi d’experiències en l’àmbit de les relacions internacionals dels governs locals. 

- Elaboració de notes de premsa en l’àmbit de les relacions internacionals de la Diputació de Barcelona i seguiment del seu impacte en 
els mitjans de comunicació. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Projecció exterior 

   - Plans i estratègies d’internacionalització en curs 

   - Assessoraments 

Comunicació 

   - Subscriptors de l'I-Flash 

Posicionament internacional 

   - Accions de posicionament en relacions internacionals 

Formació 

   - Participants 

 

 

2 

100 

 

2.000 

 

11 

 

110 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A103 
A501 
AG01 
AS03 
AT09 
TA00 
TA01 
TA02 
TG01 
TG02 
ZZZZZZZ 
 

Alt directiu nivell 3 
Cap unitat nivell 1 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Tècnic assessor nivell 0 
Tècnic assessor nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
Eventual de confiança 
 

    1 
    1 
    2 
    1 
    1 
    1 
    1 
    3 
    1 
    2 
    1 

 

Total destinacions    15 
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92061 COOPERACIÓ EUROPEA 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

10400 Direcció de Relacions Internacionals Llocs de treball:    11 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència Presidència 

Objectius  

- Impulsar i gestionar els productes, les activitats i serveis en matèria d’estratègia europea de les quatre diputacions catalanes. 

- Cooperar amb els ajuntaments per impulsar projectes municipals estratègics mitjançant la recerca de fons comunitaris, intercanvi de 
bones pràctiques, participació en xarxes transnacionals i recerca de socis europeus. 

- Posicionar els ens locals en el procés d’elaboració de la legislació de la Unió Europea i del Consell d’Europa que té incidència en el 
món local. 

- Coordinar, impulsar i fer un seguiment de les diferents iniciatives que les diferents àrees de la Diputació de Barcelona duen a terme a 
nivell europeu. 

- Informar i comunicar a la ciutadania sobre la Unió Europea en cooperació amb els ajuntaments. 

Activitats i productes 

- Impulsar la Xarxa de Municipis per la Cooperació Europea oferint als ajuntaments serveis d'un alt valor afegit que els ajudin a 
desenvolupar la seva tasca en l'àmbit de les polítiques comunitàries: productes informatius, assessorament finançament UE,etc. 

- Accions de lobby per defensar els interessos dels ajuntaments en relació a les diferents polítiques i legislació de la Unió Europea i del 
Consell d’Europa. 

- Coordinar la secretaria permanent de la xarxa euromediterrània Arc Llatí i garantir la presència de la Diputació de Barcelona. 

- Dinamitzar el punt d’Informació Europe-Direct Barcelona. Fer accions d’informació i comunicació a la ciutadania, conjuntament amb 
els ajuntaments, sobre la UE i els seus àmbits d’actuació. 

- Gestió de l’acció diària de la delegació de la Diputació de Barcelona a Brussel·les. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Suport tècnic 

   - Assessoraments 

   - Municipis que treballen amb l'Oficina de Cooperació Europea 

Formació 

   - Accions formatives 

   - Participants 

Informació i comunicació 

   - Consultes del Punt d'Informació Europe Direct Barcelona 

   - Visites a la guia d'ajuts de la Unió Europea 

Posicionament europeu 

   - Accions d'Arc Llatí 

   - Accions Oficina Brussel·les 

   - Altres accions de posicionament sobre cooperació europea 

 

 

300 

250 

 

30 

2.000 

 

600 

12.000 

 

300 

400 

20 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A203 
A302 
A501 
AS02 
TG02 
 

Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Secretària de directiu 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    2 
    2 
    1 
    5 

 

Total destinacions    11 
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92200 ASSISTÈNCIA INTEGRAL AL GOVERN LOCAL. ADM. GENERAL 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

10030 Gabinet de Seguretat Corporativa 

11100 Direcció de Serveis de Formació 

12100 Ger. de Serveis d'Assistència al Govern Local 

1A000 Secretaria General 

20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 

20300 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 

Llocs de treball:   110 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies 

Presidència 

 

Objectius  

- Donar suport en temes de seguretat municipal. 

- Dissenyar i innovar la creació i desenvolupament d'eines i recursos formatius adaptats a les demandes dels ens locals que donin 
cobertura a les seves necessitats organitzatives. 

- Adequar els itineraris formatius dels perfils professionals dels ens locals a les seves necessitats organitzatives per a una prestació de 
serveis de qualitat. 

- Capacitar, assessorar i acompanyar els interlocutors de formació dels ens locals perquè impulsin una política de formació alineada 
amb les seves línies estratègiques. 

- Vetllar per l'establiment d'un mapa de processos homogeni que aposti per la implantació d'una gestió integral corporativa en matèria 
de formació. 

- Crear i desenvolupar un sistema d'informació que mesuri l'acompliment de les línies estratègiques establertes, reti comptes als ens 
locals de l'activitat realitzada i avaluï una correcta presa de decisions. 

- Contribuir a millorar i a optimitzar l'organització de les administracions municipals per tal que siguin capaces de donar una resposta 
de qualitat a les necessitats de la ciutadania. 

- Donar suport als ajuntaments amb visió d'assistència integral,vetllant per la col·laboració transversal entre els diferents àmbits de 
treball, promovent i facilitant eines de gestió i contribuint a la consolidació d'un sector local eficient i estructurat. 

- Donar suport als ens locals en el desenvolupament de polítiques per a la millora de la gestió dels serveis públics i el suport a les 
accions locals per donar acompliment a la legislació vigent. 

- Millorar l'assistència jurídica (defensa judicial, informes i dictàmens i assessorament jurídic telefònic) als ens locals de la província. 

- Ampliar el nombre d'ens locals que requereixen la col·laboració del Servei. 

- Elaborar ordenances, reglaments, formularis i exercitar tot tipus d'accions orientades a prestar assistència d'una sola vegada en tot 
l'àmbit de la província. 

- Actuar transversalment amb altres serveis i àrees corporatives. 

- Publicar articles sobre temes d'interès local. 

- Cooperar amb els ens locals en la gestió i organització del padró municipal d'habitants. 

- Oferir serveis per a la gestió interna municipal en relació a la gestió del padró municipal d'habitants. 

Activitats i productes 

- Assistència a l'organització municipal en temes de seguretat. 

- Assessorament i suport tècnic als ajuntaments de la província en matèria de seguretat i convivència (informes d'auditoria). 

- Estendre els usos i utilitats del diccionari de competències professionals de la Direcció de Serveis de Formació cap a les 
competències tècniques i d’altres àmbits de coneixement i ampliar l’abast conceptual de les eines tècniques del model teòric. 

- Incloure els perfils professionals polivalents existents als ens locals petits i mitjans en les eines de disseny d’accions formatives. 

- Copsar les necessitats en matèria de formació, aplicar les opcions metodològiques convenients en cada cas i desenvolupar 
estratègies per incrementar les opcions de participació del personal dels ens locals petits en les accions formatives. 

- Esdevenir els responsables municipals de formació en els ajuntaments de menys de 20.000 habitants per desenvolupar una 
autèntica política de formació. 

- Reforçar l’assessorament integral en el desplegament de polítiques de formació d’aquells ajuntaments d’entre 20.000 i 50.000 
habitants que ja disposen d’una trajectòria en la matèria. 

- Consolidar el rol d’assessorament en el desplegament de projectes relacionats amb la formació en aquelles entitats de més de 
50.000 habitants on existeix una política de formació fefaent. 

- Formalitzar la xarxa de referents dels ens locals. 

- Integrar l’oferta formativa corporativa planificada en un pla de formació. 

- Regular la gestió de tota aquella acció formativa organitzada, impulsada o coordinada per la Diputació de Barcelona i centralitzar la 
gestió dels convenis de col·laboració i aportacions econòmiques amb tercers en relació amb el fet formatiu. 

- Integrar la gestió de l’oferta formativa corporativa en una única aplicació de gestió i dissenyar i desenvolupar eines de control de 
gestió tècnica i administrativa de la totalitat de circuits de la Direcció de Serveis de Formació. 

- Assistència a l'organització municipal: instruments de planificació i gestió de RRHH, estudis organitzatius, oficines d'atenció 
ciutadana, millora de processos, gestió documental electrònica, planificació i avaluació de politiques públiques locals. 
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92200 ASSISTÈNCIA INTEGRAL AL GOVERN LOCAL. ADM. GENERAL 

 

- Assistència a la planificació, coordinació i execució de padrons municipals. 

- Assistència tècnica per a la implementació de les actuacions que es desprenen de la Llei de prevenció de riscos laborals. 

- Consultoria i confecció de nòmines i productes vinculats i assessorament en matèria de Seguretat Social. 

- Assessorament jurídic, defensa judicial, instrucció d'expedients disciplinaris i suport tècnic a la negociació col·lectiva. 

- Assistència en processos selectius de personal. 

- Impuls i creació de xarxes relacionals: Comunitat de Recursos Humans (CORH), Espai de trobada de prevenció de riscos laborals i 
Comunitat virtual de padró. 

- Suport a l'equip de govern en l'anàlisi dels serveis que presten amb finalitat d'adaptar-los a les seves possibilitats pressupostàries 
així com l'anàlisi estratègic de les plantilles de personal d'acord amb el context econòmic i normatiu actual. 

- Confecció d'un sistema d'informació per a la millora de la gestió dels recursos humans en els ens. 

- Auditoria dels processos duts a terme per als ens en el compliment de la normativa juricolaboral i de Seguretat Social. 

- Defensa judicial i representació processal dels ens locals de la província. 

- Elaboració d'informes i dictàmens a petició dels ajuntaments i altres ens locals de la província. 

- Assessorament jurídic administratiu telefònic als ens locals de la província. 

- Confecció de formularis, modelatges, ordenances i reglaments (individual o general). 

- Organització i participació en seminaris i jornades. 

- Suplència de funcions públiques reservades als secretaris d'administració local. 

- Suport en la definició de les eines informàtiques a emprar. 

- Subministrament de solucions verticals per a la gestió final. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Seguretat 

   - Assessorament i suport tècnic en matèria de seguretat 

Formació per a electes, directius i comandaments locals 

   - Activitats formatives 

   - Assistents 

Formació per a empleats públics locals 

   - Activitats formatives 

   - Hores de formació impartides 

   - Assistents 

   - Municipis destinataris activitats 

   - Estudis de necessitats formatives i acompanyament a projectes estratègics municipals 

   - Municipis destinataris estudis 

   - Recursos i eines tècniques produïdes 

   - Activitats formatives promogudes per altres àrees de la corporació en col·laboració amb la unitat de gestió 

Assessorament jurídic local 

   - Peticions de defensa judicial 

   - Peticions de dictamen jurídic 

   - Consultes jurídiques 

Suport econòmic 

   - Ajuntaments subvencionats. Funcions públiques necessàries 

Suport tècnic en organització municipal 

   - Projectes de suport tècnic en organització (en curs) 

Gestió del padró d'habitants 

   - Municipis amb suport al padró d'habitants 

   - Visites a la comunitat virtual del padró 

Assistència de personal tècnic als tribunals i òrgans de selecció 

   - Processos selectius per als quals s'han aportat experts 

Gestió de nòmines 

   - Ens locals 
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10 
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70 
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250 

10.000 
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Assistència jurídica en recursos humans 

   - Assistències 

   - Consultes jurídiques 

Comunitat de Recursos Humans (CORH) 

   - Usuaris de l'espai virtual de la CORH (dada acumulada) 

   - Entitats de l'espai virtual de la CORH 

Millora de processos i optimització de la gestió de documents electrònics 

   - Projectes de gestió documental electrònica 

 

1.350 

1.600 

 

2.070 

654 

 

10 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A103 
A202 
A203 
A301 
A302 
A401 
A501 
A502 
A503 
A504 
AG01 
AS02 
AT01 
AT02 
AT09 
DP01 
TA01 
TA02 
TA03 
TG01 
TG02 
 

Alt directiu nivell 3 
Cap servei nivell 2 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 1 
Cap secció nivell 2 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Cap unitat nivell 4 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Director de programa 
Tècnic assessor nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic assessor nivell 3 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    4 
    3 
    1 
    4 
    1 
    4 
    2 
    2 
    3 

   11 
    3 
    6 
    2 
    2 
    2 
    7 
    9 
    1 

   12 
   30 

 

Total destinacions   110 
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92400 COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

10400 Direcció de Relacions Internacionals Llocs de treball:     8 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència Presidència 

Objectius  

- Fomentar la política pública de cooperació al desenvolupament dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona. 

- Garantir el rol de la Diputació de Barcelona com a actor de la cooperació descentralitzada pública especialitzat en el reforç de la 
governabilitat i les polítiques públiques locals. 

- Promoure l’articulació i la complementarietat dels ajuntaments amb la societat civil organitzada de la demarcació de Barcelona en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament. 

- Promoure la participació dels governs locals de la demarcació de Barcelona en l’agenda de la cooperació al desenvolupament. 

Activitats i productes 

- Formacions, espais d’intercanvi i assessoraments per als ajuntaments en cooperació al desenvolupament. 

- Suport tècnic i econòmic per a Plans directors de cooperació al desenvolupament, accions i plans de sensibilització i projectes a 
l’exterior dels ajuntaments. 

- Posicionaments en documents i trobades de referència en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la governabilitat local. 

- Gestió de convocatòries per a entitats sense ànim de lucre en el marc d’iniciatives de cooperació al desenvolupament amb tercers 
països (projectes, educació i sensibilització pel desenvolupament i assistències tècniques). 

- Gestió de projectes de cooperació amb governs locals i entitats de caire municipalista de tercers països. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Suport tècnic i econòmic 

   - Municipis que treballen amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament 

Sensibilització i educació 

   - Accions de sensibilització i educació pel desenvolupament 

Cooperació directa. Projectes 

   - Projectes de cooperació directa en curs 

Suport econòmic a entitats sense ànim de lucre 

   - Ajuts atorgats 

Posicionament 

   - Accions de posicionament sobre cooperació al desenvolupament 

 

 

 

220 

 

80 

 

14 

 

90 

 

10 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A203 
A302 
A501 
AS02 
TA03 
TG02 
 

Cap d'oficina 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Secretària de directiu 
Tècnic assessor nivell 3 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    3 

 

Total destinacions     8 
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92600 GESTIÓ DE RECURSOS INFORMÀTICS INTERNS 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

20000 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies 

20300 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 
Llocs de treball:   138 

Àrea Matèria de gestió 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies  

Objectius  

- Proporcionar els serveis d’infraestructures d’informàtica i telecomunicacions de la corporació, establint estratègies de futur alineades 
amb les necessitats de negoci i assegurant l’optimització de la relació cost benefici. 

- Fer el seguiment i assegurar el compliment normatiu de la qualitat dels serveis, la definició i seguiment de procediments normalitzats, 
així com la previsió i planificació de noves estructures i serveis. 

- Proveir la infraestructura bàsica dels sistemes d’informació corporatius, municipals i de biblioteques, així com prestar serveis 
estàndards d’informàtica i telecomunicació als usuaris finals, amb premisses de qualitat i eficiència. 

- Planificar, dirigir i coordinar nous projectes i el manteniment dels ja existents. 

Activitats i productes 

- Anàlisi de necessitats, disseny de noves solucions i desenvolupament de projectes en entorns interns i en l’àmbit web. 

- Dotació i renovació de maquinari i programari d’usuari final. 

- Dotació i renovació, gestió i contractació dels elements de la xarxa de comunicacions (línies i equips). 

- Provisió de serveis bàsics de xarxa (correu, ofimàtica, arxiu i impressió de documents). 

- Provisió de serveis de comunicació de veu i dades i accés a Internet. 

- Resolució d’incidències de programari i maquinari i suport d’usuaris. 

- Manteniment preventiu, correctiu i evolutiu de maquinari i programari central. 

- Gestió de la seguretat de la xarxa corporativa, salvaguarda de la informació (còpia i recuperació), supervisió i acompliment de la Llei 
Orgànica de protecció de dades (LOPD) i administració dels accessos als sistemes corporatius. 

- Assessorar i tutoritzar als diferents contribuïdors d’informació dels serveis de la Diputació de Barcelona. 

- Representació en nom de la corporació en fòrums i organitzacions relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC). 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Equipaments 

   - Dotació de servidors de xarxa (dada acumulada) 

   - Punts de treball en xarxa (dada acumulada) 

Web diba.cat 

   - Pàgines visitades 

Intradiba 

   - Pàgines visitades 

 

 

 

400 

7.500 

 

15.000.000 

 

1.000.000 
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92600 GESTIÓ DE RECURSOS INFORMÀTICS INTERNS 

 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball  
A103 
A104 
A202 
A203 
A301 
A302 
A401 
A501 
A502 
A503 
A692 
AG01 
AS03 
AT01 
AT02 
AT09 
TA00 
TA01 
TA02 
TG01 
TG02 
 

Alt directiu nivell 3 
Alt directiu nivell 4 
Cap servei nivell 2 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 1 
Cap secció nivell 2 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Cap negociat niv. 20 a extingir 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Tècnic assessor nivell 0 
Tècnic assessor nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    2 
    1 
    4 
    3 
    3 
    6 

   15 
    5 
    2 
    1 
    2 
    3 
    3 

   28 
    1 
    2 
    3 
    1 

   26 
   26 

 

Total destinacions   138 
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92900 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

20000 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies  

Àrea Matèria de gestió 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies  

Objectius  

-  Gestionar el Fons de Contingència d'acord amb el que estableix l'article 31 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 

Activitats i productes 

- Atendre necessitats de caràcter no discrecional i no previstes en el pressupost inicialment aprovat que puguin presentar-se al llarg de 
l'exercici. 
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93100 ADMINISTRACIÓ FINANCERA 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

20400 Direcció de Serveis de Planificació Econòmica 

20401 Servei de Programació 

2B000 Intervenció General 

Llocs de treball:    88 

Àrea Matèria de gestió 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies  

Objectius  

- Millorar la planificació i la programació pluriennal de les activitats de la Diputació de Barcelona d'acord amb els recursos disponibles i 
el marc normatiu. 

- Facilitar als centres gestors del pressupost eines que donin suport a la planificació estratègica i a la presa de decisions. 

- Analitzar i avaluar el grau de consecució dels objectius previstos a la memòria del pressupost. 

- Elaborar informació periòdica per a la millora de la gestió dirigida als directius de la corporació. 

- Exercir amb la màxima eficàcia i agilitat possible el control i la fiscalització de la gestió econòmica que realitza la corporació, d'acord 
amb el que estableix la normativa vigent. 

- Garantir l'adequat compliment de la normativa sobre estabilitat pressupostària en termes del grup definit com a sector públic de la 
Diputació. 

- Garantir el compliment de les diverses obligacions de subministrament d'informació a l'Administració de l'Estat i Autonòmica. 

- Vetllar per tal que la comptabilitat sigui reflex fidel de la situació patrimonial, econòmica i financera de la Diputació i del seu grup. 

- Aconseguir l'entrada en el registre comptable del major nombre possible de factures electròniques i en especial dels proveïdors que 
estan obligats per l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica. 

Activitats i productes 

- Elaborar la normativa reguladora de l'avantprojecte de pressupost de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes autònoms. 

- Elaborar l'avantprojecte de pressupost de la corporació i coordinar l'elaboració de tota la documentació annexa al pressupost. 

- Elaborar l'informe de seguiment del pressupost (trimestral i anual). 

- Elaboració dels diferents informes de gestió destinats als directius de la corporació. 

- Elaboració i execució del Pla anual d'actuació de control. 

- Fiscalització dels expedients o actes amb contingut econòmic que es tramiten des de les diferents àrees gestores, d'acord amb la 
normativa vigent i el pla de control. 

- Control financer de les entitats que integren el sector públic de la Diputació, així com de les seves entitats participades. 

- Desenvolupar actuacions d'assessorament tècnic i de formació adreçades als usuaris del Sistema integrat de gestió corporativa. 

- Elaborar i proposar l'aprovació de la normativa interna necessària per a una correcta gestió i execució pressupostària. 

- Promoure l'ús del servei de facturació electrònica per part dels proveïdors de la Diputació. 

- Tramitar els expedients d'aprovació i modificació de les ordenances fiscals i dels preus públics. 

- Portar la comptabilitat de la corporació i elaborar informes sobre l'execució del pressupost. 

- Adaptació de l'estructura de centres de cost i manteniment i millora sistemàtica d'imputació de la despesa. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Funció comptable. Suport tècnic a la tramitació comptable 

   - Suports SAP 

   - Suports GIR 

Funció comptable. Registre factures 

   - e-Subvencions registrades 

   - e-Factures registrades 

Control de gestió 

   - Indicadors gestionats 

   - Modificacions dels informes 

   - Temps mitjà d'elaboració de l'Informe de seguiment (en dies) 

   - Temps mitjà d'elaboració del Butlletí mensual de gestió (en dies) 

 

 

 

450 

400 

 

7.000 

15.000 

 

2.000 

60 

15 

2 
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93100 ADMINISTRACIÓ FINANCERA 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A1001 
A103 
A202 
A203 
A301 
A302 
A501 
A502 
A503 
AG01 
AS02 
AS03 
AT02 
AT09 
TA00 
TA01 
TA02 
TA03 
TG01 
TG02 
 

Func. Hab. Estatal N1 
Alt directiu nivell 3 
Cap servei nivell 2 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 1 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Tècnic assessor nivell 0 
Tècnic assessor nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic assessor nivell 3 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    3 
    6 
    1 
    6 
    3 
    4 
    7 
    1 

   12 
    2 
    3 
    1 
    8 
    3 
    1 
    2 
    1 
    7 

   16 
 

Total destinacions    88 
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93101 ASSISTÈNCIA INTEGRAL GOVERN LOCAL. ADM. FINANCERA 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

20401 Servei de Programació 

2B000 Intervenció General 
 

Àrea Matèria de gestió 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies  

Objectius  

- Garantir la qualitat en el suport tècnic als ajuntaments, en els àmbits comptable, econòmic i financer, donant assessorament i 
formació per tal que les entitats locals puguin complir amb els requeriments de la normativa pressupostària i financera. 

- Impulsar la millora de la gestió econòmica i pressupostària dels ajuntaments, per tal d'assolir els nivells d'informació més adients que 
facilitin la presa de decisions i una gestió dels recursos eficient i eficaç. 

- Posar a disposició de les entitats locals les eines i el suport necessari per donar compliment a l'obligació de subministrament 
d'informació a l'Administració de l'Estat i Autonòmica (retiment del Compte General, informació de subvencions i altres). 

- Promoure a través dels Cercles de Comparació Intermunicipal la millora en la gestió i la provisió dels serveis públics municipals 
mitjançant la comparació i l’intercanvi d’experiències. 

- Posar a l’abast del municipis de la província d’instruments d’ajuda a la presa de decisions dins de l’àmbit economicofinancer. 

Activitats i productes 

- Posar a disposició de les entitats locals les eines que permetin la millora en els sistemes d'informació, presa de decisions en el cas 
de la comptabilitat, gestió d'actius-passius, control de subvencions i comptabilitat de costos. 

- Tasques de suport tècnic per a l'anàlisi de la situació de les finances municipals mitjançant la realització d'informes de diagnosi, 
econòmics i financers i de plans de viabilitat. 

- Suport en el disseny de l'organització de l'àmbit econòmic municipal amb propostes de models per a bases d'execució, ordenances i 
convocatòries de subvencions, circuits de tramitació econòmica i definició d'òrgans competents, de l'abast de fiscalització. 

- Suport a la realització dels inventaris municipals a aquells ajuntaments seleccionats mitjançant convocatòria anual. 

- Suport a l'anàlisi de reducció de costos i millora d'eficiència. 

- Realització de cursos en els àmbits comptables, econòmic i financer a través de la realització d'un Pla de formació anual. 

- Desenvolupament de processos de millora contínua a través de la definició d’indicadors de gestió. 

- Elaboració de diferents metodologies per introduir millores continues en el projecte dels CCI. 

- Millora dels continguts i l’accessibilitat en el nou Portal d’Indicadors Econòmics i de Serveis Locals (PIESL). 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Portal d'indicadors Econòmics i de Serveis Locals (PIESL) 

   - Tècnics municipals amb accés al PIESL 

Suport en comptabilitat pública 

   - Entitats amb e-factura (dada acumulada) 

Consultoria i assessorament municipal 

   - Informes econòmic-financers emesos 

   - Informes d'elaboració d'inventaris emesos 

Formació 

   - Cursos presencials. Hores de formació 

Servei d'informació econòmica municipal (SIEM) 

   - Municipis beneficiaris 

Cercles de Comparació Intermunicipal 

   - Serveis municipals analitzats 

   - Tècnics participants 
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93300 CONSERV. I GESTIÓ PATRIMONIAL I FINQUES EXTERNES 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

20402 Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària Llocs de treball:    24 

Àrea Matèria de gestió 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies  

Objectius  

- Centralitzar tota la gestió dels expedients vinculats al patrimoni. 

- Mantenir i gestionar el padró de dades de l'inventari, assegurances i tributs. 

- Mantenir i gestionar tota l'activitat econòmica i de recursos humans associada al patrimoni. 

- Centralitzar tota l'activitat tècnica i jurídica associada al patrimoni realitzable. 

- Fer el seguiment postvenda de les promocions d'habitatges de protecció oficial. 

Activitats i productes 

- Manteniment d'edificis patrimonials. 

- Gestió i explotació econòmica dels béns patrimonials. 

- Tramitació d'expedients, tractament i gestió de moviments patrimonials. 

- Tractament i gestió del marc jurídic formal del patrimoni. 

- Manteniment i gestió de les àrees de riscos i tributària. 

- Gestió de la propietat immaterial de la Diputació de Barcelona. 

- Gestió pressupostària de les despeses i dels ingressos vinculats al patrimoni. 

- Seguiment de les Comissions tècniques de postvenda dels habitatges procedents de PROLHASA. 

Principals indicadors Previsió 2015 
 

Explotació de finques i pisos propis 

   - Habitatges llogats (dada acumulada) 

   - % d'habitatges llogats 

   - Locals i ús diferent a habitatge, ocupats (dada acumulada) 

   - % de locals ocupats 

Rehabilitació i manteniment de finques i pisos propis 

   - Superfície rehabilitada (m2) 

Gestió de riscos 

   - Pòlisses en vigor 

   - Estudis realitzats 

Gestió de l'inventari. Operacions i expedients 

   - Actius gestionats (dada acumulada) 

Gestió patrimoni 

   - Expedients de suport al patrimoni finalitzats 

Propietat immaterial 

   - Expedients propietat immaterial. Total 

 

 

175 

82 

66 

71 
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13 
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Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball  
A203 
A301 
A302 
A502 
A503 
A692 
AG01 
AT09 
TG01 
TG02 
 

Cap d'oficina 
Cap secció nivell 1 
Cap secció nivell 2 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Cap negociat niv. 20 a extingir 
Auxiliar general nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    1 
    1 
    1 
    2 
    1 
    9 
    1 
    5 
    2 

 

Total destinacions    24  
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93310 PROJECTES, OBRES I MANTENIMENT DE RECINTES 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

20000 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies 

20200 Direcció de Serveis d'Edificació i Logística 

20220 Subdirecció d'Edificació 

Llocs de treball:   226 

Àrea Matèria de gestió 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies  

Objectius  

- Mantenir i conservar els edificis corporatius en òptimes condicions. 

- Implantar les mesures recollides en el Pla d'Optimització de Recursos (POR). 

- Adequar els edificis a la normativa. 

- Compliment del RD 1627/1997, de 23 d'octubre, el qual estableix les disposicions mínimes en seguretat i salut en les obres de 
construcció. 

- Remodelació dels espais corporatius. 

Activitats i productes 

- Redacció d'estudis, de projectes bàsics i executius d'obres i instal·lacions i d'estudis de seguretat i salut. 

- Execució d'obres amb mitjans propis o externs. 

- Direcció d'obres i instal·lacions amb mitjans propis o externs. 

- Legalització d'instal·lacions i obtenció de llicències d'obres i d'activitats. 

- Redacció de plans de manteniment i execució de manteniment preventiu i correctiu. 

- Elaboració i implementació de plans d'emergència. 

- Elaboració d'estudis i projectes de paisatgisme i gestió d'espais verds. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Projectes i obres 

   - Projectes en redacció < 50.000 euros 

   - Direcció d'obres en curs  > 50.000 euros 

Manteniment 

   - Cost manteniment per metre quadrat (euros/m2) 

   - % d'ordres de treball de manteniment correctiu 

   - % d'ordres de treball de manteniment preventiu 

Seguretat i salut 

   - Plans d'autoprotecció gestionats (dada acumulada) 

   - Sessions formatives 

   - Persones formades en autoprotecció 

   - Simulacres realitzats 

   - Persones que participen en els simulacres 
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93310 PROJECTES, OBRES I MANTENIMENT DE RECINTES 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A103 
A104 
A202 
A203 
A301 
A501 
A502 
A503 
AG01 
AS02 
AS03 
AT01 
AT02 
AT09 
PO01 
PO02 
PO03.D 
PO04 
PO06.D 
PO08 
PO09.D 
PO12 
PO13.D 
SE06 
TA01 
TA02 
TG01 
TG02 
 

Alt directiu nivell 3 
Alt directiu nivell 4 
Cap servei nivell 2 
Cap d'oficina 
Cap secció nivell 1 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària de directiu 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Personal d'oficis nivell  1 CTB 
Personal d'oficis nivell  2 CTB 
Personal d'oficis nivell  2 CTA 
Personal d'oficis nivell  3 CTB 
Personal d'oficis nivell  3 CTA 
Personal d'oficis nivell  5 CTB 
Personal d'oficis nivell  5 CTA 
Personal d'oficis nivell  7 CTB 
Personal d'oficis nivell  7 CTA 
Guarda forestal 
Tècnic assessor nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    1 
    2 
    1 
    5 

   12 
    2 
    7 

   15 
    2 
    2 
    9 
    4 
    6 
    1 
    2 

   10 
   23 
   51 
    8 

   23 
    7 
    9 
    1 
    2 
    1 

   14 
    5 

 

Total destinacions   226 
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93311 GESTIÓ D'EDIFICIS CORPORATIUS 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

20210 Subdirecció de Logística Llocs de treball:   127 

Àrea Matèria de gestió 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies  

Objectius  

- Reduir els costos. 

- Augmentar la satisfacció de l'usuari. 

- Optimitzar els processos i planificació. 

Activitats i productes 

- Planificació de manteniments preventius de les instal·lacions de seguretat. 

- Planificació en manteniment de la senyalització. 

- Informació als usuaris dels serveis prestats per la Subdirecció de Logística, per tal d’augmentar el seu coneixement. 

- Planificació del calendari d’inspeccions dels serveis de neteja. 

- Unificar línies (tramitació baixes). 

- Contractació d'un sistema de lectura remota per al subministrament d’aigua i disposició d’informes d’adequació de potències per al 
subministrament elèctric (Tarifes 6.1, 3.1A i 3.0A). 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Subministraments continus 

   - % de telemesures aigua 

   - Disposició d'informe anual d'optimització de potències electricitat 

Senyalètica 

   - Taxa de variació despesa senyalètica 

Qualitat 

   - Reclamacions d'usuaris 

Neteja 

   - % no conformitats servei neteja 

 

 

 

25 

1 

 

-5 

 

0 

 

4 

 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball  
A302 
A401 
A501 
A502 
A503 
A515 
A524 
AG01 
AT01 
AT09 
ES01 
PO01 
PO02 
PO04 
PO06 
PS01 
TG01 
TG02 
 

Cap secció nivell 2 
Cap subsecció 
Cap unitat nivell 1 
Cap unitat nivell 2 
Cap unitat nivell 3 
Cap unitat nivell 5 CT 
Cap unitat nivell 4 CTB 
Auxiliar general nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Tècnic assistencial nivell 1 CT 
Personal d'oficis nivell  1 CTB 
Personal d'oficis nivell  2 CTB 
Personal d'oficis nivell  3 CTB 
Personal d'oficis nivell  3 CTA 
Personal subaltern CT 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    1 
    1 
    1 
    4 
    1 
    4 
    9 
    5 
    3 
    1 
    6 
    5 
    9 
    3 

   71 
    1 
    1 

 

Total destinacions   127 
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93312 GESTIÓ DEL RECINTE DE LES LLARS MUNDET 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

10030 Gabinet de Seguretat Corporativa 

20210 Subdirecció de Logística 

20220 Subdirecció d'Edificació 

Llocs de treball:     7 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies 

Presidència 

 

Objectius  

- Millorar la mobilitat en el recinte. 

- Mantenir la coordinació amb els estadants. 

- Millorar la contractació externa. 

- Reduir els costos. 

- Optimitzar els processos i la planificació. 

- Mantenir la conservació i millora del patrimoni de la Diputació en urbanització i jardineria. 

- Manteniment del Pla d'emergència. 

Activitats i productes 

- Redacció de plans de manteniment i execució de manteniment preventiu i correctiu. 

- Planificació del calendari de reunions amb els estadants. 

- Unificar línies (tramitació baixes). 

- Contractació d’un sistema de lectura remota per al subministrament d’aigua i disposició d’informes d’adequació de potències per al 
subministrament elèctric (Tarifes 6.1, 3.1A i 3.0A). 

- Establir el calendari de manteniment preventiu. 

- Redacció d'estudis, de projectes bàsics o executius d’obres o instal·lacions i d’estudis de seguretat i salut. 

- Execució d'obres amb mitjans propis o externs. 

- Direcció d'obres i instal·lacions amb mitjans propis o externs. 

- Redacció de plans de manteniment i execució del manteniment preventiu i correctiu. 

- Elaboració d'estudis i projectes de paisatgisme. 

- Gestió d'espais verds. 

Principals indicadors Previsió 2015 
 

Subministraments continus 

   - % no conformitats servei neteja exteriors 

   - % de telemesures aigua 

   - Disposició d'informe anual d'optimització de potències electricitat 

Gestió de recintes 

   - Reunions de coordinació amb els estadants 

Seguretat 

   - % d'accessos protegits 

   - Inspeccions a la vigilància privada 

Manteniment d'edificis 

   - Ordres de treball de manteniment 

   - Ordres de treball de jardineria 

 

 

10 

25 

1 

 

2 

 

82 

12 

 

150 

50 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball  
A544.D 
PO04 
PO12 
 

Cap unitat nivell 4 CTA 
Personal d'oficis nivell  3 CTB 
Personal d'oficis nivell  7 CTB 
 

    1 
    5 
    1 

 

Total destinacions     7 
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93313 GESTIÓ DEL RECINTE DE LA MATERNITAT 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

10030 Gabinet de Seguretat Corporativa 

20210 Subdirecció de Logística 

20220 Subdirecció d'Edificació 

Llocs de treball:     5 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies 

Presidència 

 

Objectius  

- Millorar la mobilitat en el recinte. 

- Mantenir la coordinació amb els estadants. 

- Millorar la contractació externa. 

- Reduir els costos. 

- Optimitzar els processos i la planificació. 

- Mantenir la conservació i millora del patrimoni de la Diputació en urbanització i jardineria. 

- Elaboració del Pla d'emergència. 

Activitats i productes 

- Redacció de plans de manteniment i execució de manteniment preventiu i correctiu. 

- Planificació del calendari de reunions amb els estadants. 

- Unificar línies (tramitació baixes). 

- Contractació d’un sistema de lectura remota per al subministrament d’aigua i disposició d’informes d’adequació de potències per al 
subministrament elèctric (Tarifes 6.1, 3.1A i 3.0A). 

- Establir el calendari de manteniment preventiu. 

- Redacció d'estudis, de projectes bàsics o executius d'obres o instal·lacions i estudis de seguretat i salut. 

- Execució d'obres amb mitjans propis o externs. 

- Direcció d'obres i instal·lacions amb mitjans propis o externs. 

- Redacció de plans de manteniment i execució de manteniment preventiu i correctiu. 

- Elaboració d'estudis de projectes de paisatgisme. 

- Gestió d'espais verds. 

Principals indicadors Previsió 2015 
 

Subministraments continus 

   - % no conformitats servei neteja exteriors 

   - % de telemesures aigua 

   - Disposició d'informe anual d'optimització de potències electricitat 

Gestió de recintes 

   - Reunions de coordinació amb els estadants 

Seguretat 

   - % d'accessos protegits 

   - Inspeccions a la vigilància privada 

Manteniment d'edificis 

   - Ordres de treball de manteniment 

   - Ordres de treball de jardineria 

 

 

10 

25 

1 

 

2 

 

82 

12 

 

110 

40 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball  
PO04 
PO08 
PO12 
 

Personal d'oficis nivell  3 CTB 
Personal d'oficis nivell  5 CTB 
Personal d'oficis nivell  7 CTB 
 

    2 
    2 
    1 

 

Total destinacions     5 
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93314 GESTIÓ DEL RECINTE DE TORRIBERA 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

10030 Gabinet de Seguretat Corporativa 

20210 Subdirecció de Logística 

20220 Subdirecció d'Edificació 

Llocs de treball:     8 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies 

Presidència 

 

Objectius  

- Millorar la mobilitat en el recinte. 

- Mantenir la coordinació amb els estadants. 

- Millorar la contractació externa. 

- Reduir els costos. 

- Optimitzar els processos i la planificació. 

- Mantenir la conservació i millora del patrimoni de la Diputació en urbanització i jardineria. 

- Manteniment del Pla d'emergència. 

Activitats i productes 

- Redacció de plans de manteniment i execució de manteniment preventiu i correctiu. 

- Planificació del calendari de reunions amb els estadants. 

- Unificar línies (tramitació baixes). 

- Contractació d’un sistema de lectura remota per al subministrament d'aigua i disposició d’informes d’adequació de potències per al 
ubministrament elèctric (Tarifes 6.1, 3.1A i 3.0A). 

- Establir calendari de manteniment preventiu. 

- Redacció d’estudis, de projectes bàsics o executius d'obres o instal·lacions i d'estudis de seguretat i salut. 

- Execució d'obres amb mitjans propis o externs. 

- Direcció d'obres i instal·lacions amb mitjans propis o externs. 

- Redacció de plans de manteniment i execució de manteniment preventiu i correctiu. 

- Elaboració d'estudis i projectes de paisatgisme. 

- Gestió d'espais verds. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Subministraments continus 

   - % no conformitats servei neteja exteriors 

   - % de telemesures aigua 

   - Disposició d'informe anual d'optimització de potències electricitat 

Gestió de recintes 

   - Reunions de coordinació amb els estadants 

Seguretat 

   - % d'accessos protegits 

   - Inspeccions a la vigilància privada 

Manteniment d'edificis 

   - Ordres de treball de manteniment 

   - Ordres de treball de jardineria 

 

 

10 

25 

1 

 

2 

 

82 

12 

 

110 

45 

Recursos humans 

Destinacions per lloc de treball  
A524 
PO04 
PO08 
PO12 
 

Cap unitat nivell 4 CTB 
Personal d'oficis nivell  3 CTB 
Personal d'oficis nivell  5 CTB 
Personal d'oficis nivell  7 CTB 
 

    1 
    5 
    1 
    1 

 

Total destinacions     8 
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93400 TRESORERIA 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

2C000 Tresoreria Llocs de treball:    10 

Àrea Matèria de gestió 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies  

Objectius  

-  Realitzar els pagaments de la Diputació de Barcelona. 

-  Controlar i gestionar els fons líquids de la corporació. 

Activitats i productes 

- Atendre puntualment les obligacions econòmiques que adquireix la corporació. 

- Optimitzar la gestió dels recursos monetaris, minimitzant costos i maximitzant rendibilitat. 

- Assegurar la liquiditat de la corporació. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Fluxos monetaris 

   - Cobraments líquids (en milions d'euros) 

   - Pagaments líquids (en milions d'euros) 

   - Existència final a caixa (en milions d'euros) 

Rendibilització d'excedents 

   - Import total d'interessos cobrats (en milions d'euros) 

 

 

 

700 

750 

250 

 

1,50 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A1002 
A501 
AG01 
AS03 
AT01 
AT09 
TA02 
 

Func. Hab. Estatal N2 
Cap unitat nivell 1 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 1 
Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir 
Tècnic assessor nivell 2 
 

    1 
    1 
    3 
    1 
    1 
    1 
    2 

 

Total destinacions    10 
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94100 COL·LABORACIONS CORPORATIVES AMB LA GENERALITAT 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 

20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 

2B000 Intervenció General 

50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals 

 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies 

5 Àrea de Territori i Sostenibilitat 

Presidència 

 

Espais Naturals i Medi Ambient 

Objectius  

- Col·laborar amb institucions i entitats de la Generalitat de Catalunya per ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d'interès 
públic, social i/o cultural. 

- Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats, vetllant per la correcta utilització dels recursos, dins el marc 
de la legislació vigent. 

Activitats i productes 

- Elaboració i seguiment de convenis de col·laboració amb institucions i entitats. 

- Seguiment de les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats. 
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94200 SUPORT AL FINANÇAMENT I A LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

20000 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies 

20401 Servei de Programació 
Llocs de treball:     3 

Àrea Matèria de gestió 

2 À. d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies  

Objectius  

- Facilitar l'accés al crèdit i reduir els costos financers als ens locals a través del Programa de crèdit local (PCL). 

- Concedir crèdits als ens locals, a través de la Caixa de crèdit (CC), per tal de donar suport financer a actuacions relacionades amb 
les seves competències. 

- Concedir crèdits pont als ajuntament acollits als programes FEDER "Viure al poble" i "Viure al poble més" per facilitar l'execució dels 
projectes subvencionats. 

- Donar liquiditat als consells comarcals a través d'operacions de tresoreria. 

- Donar suport econòmic als ajuntaments a través de les meses de concertació en la línia de solvència financera. 

Activitats i productes 

- Gestió dels expedients dels programes de crèdit gestionats i d'altres programes: anàlisi, revisió, redacció de propostes de concessió i 
denegació i tramitació de pagaments. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

Programa de crèdit local (PCL) 

   - Crèdits signats 

   - Import dels préstecs signats 

   - Import de les subvencions concedides 

Caixa de crèdit (CC) 

   - Crèdits concedits 

   - Import dels crèdits concedits 

 

 

 

50 

40.000.000 

9.000.000 

 

100 

12.000.000 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A502 
A691 
AG01 
 

Cap unitat nivell 2 
Cap negociat niv. 20 a extingir 
Auxiliar general nivell 1 
 

    1 
    1 
    1 

 

Total destinacions     3 
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94210 CONCERTACIÓ LOCAL 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

12000 Coord. de Concertació i Assistència Local 

12200 Direcció Serveis de Cooperació Local 
Llocs de treball:    24 

Àrea Matèria de gestió 

1 Àrea de Presidència Presidència 

Objectius  

- Promoure i seguir el desplegament del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015. 

- Donar suport i desenvolupar els sistemes d'informació i comunicació per a la concertació local. 

- Realitzar estudis relacionats amb la cooperació local, la coordinació i la cooperació institucional i l'impacte de la Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015. 

Activitats i productes 

- Suport a la presa de decisions de la Diputació de Barcelona en el marc de la cooperació amb els ens locals de la demarcació de 
Barcelona en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals. 

- Dotació, distribució i aplicació de recursos de cooperació local. 

- Assessorament i suport jurídic als centres gestors i als ens locals respecte les actuacions del Pla Xarxa de Governs Locals. 

- Anàlisi i avaluació de les polítiques locals de la Xarxa de Governs Locals. 

- Recerca i coneixement del context actual del món local. Anàlisi normatiu de les hisendes locals, instruments jurídics de cooperació, 
instruments de coordinació i cooperació institucional. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

XGL 2012-2015. Meses de concertació. Dades anuals 

   - Expedients de preacords Meses 2015 

   - Expedients formalitzats Meses 2015 

XGL 2012-2015. Catàleg. Dades anuals 

   - Expedients relatius a ajuts concedits Catàleg 2015 

XGL 2012-2015. Actuacions aprovades totals. Dades mandat 

   - Ens locals destinataris del Pla XGL 

   - Centres gestors del Pla XGL 

 

 

 

301 

301 

 

7.162 

 

347 

39 

 

Recursos humans 

 

Destinacions per lloc de treball  
A102 
A103 
A202 
A302 
A691 
AG01 
AS03 
TA02 
TG01 
TG02 
 

Alt directiu nivell 2 
Alt directiu nivell 3 
Cap servei nivell 2 
Cap secció nivell 2 
Cap negociat niv. 20 a extingir 
Auxiliar general nivell 1 
Secretària alt càrrec nivell 1 
Tècnic assessor nivell 2 
Tècnic nivell 1 
Tècnic nivell 2 
 

    1 
    1 
    1 
    1 
    1 
    6 
    1 
    1 
    5 
    6 

 

Total destinacions    24 
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Subprogrames 
dels pressupostos 
dels Organismes
Autònoms



 



3200P ORGANISMES AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

Organisme Autònom Institut del Teatre  

Àrea Matèria de gestió 

  

Objectius  

- Seguiment i millora de tots els ensenyaments d’Art Dramàtic i de Dansa i de les joves companyies. 

- Impuls i creació de l’escola de postgraus i màsters. 

- Revisió  i seguiment del Pla Estratègic 2014-2017. 

- Seguiment i millora del Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques. 

- Seguiment, millora i implantació de nous protocols en l’àmbit de la gestió i administració de l’Institut del Teatre. 

Activitats i productes 

- Desenvolupar el sistema de garantia interna de qualitat dels Estudis Superiors segons els paràmetres marcats per l’Agència de 
Qualificació Universitària, l’Audit i del seguiment del títol superior establert per l’administració educativa. 

- Elaborar i iniciar la implantació d’una oferta especialitzada de postgraus i màsters, obrint aquesta oferta a l’àmbit internacional, 
principalment a Europa i Iberoamèrica. 

- Elaborar les accions possibles en el camp de la recerca. 

- Desenvolupar i fer el seguiment del Pla Estratègic 2014-2017. 

- Implantar el Pla de formació  de l’Institut del Teatre. 

- Elaborar i implantar l’observatori de les Arts Escèniques de Catalunya, principalment en els camps de la comunitat, l’educació i la salut i 
l’observatori de Pedagogia Escènica de Catalunya en les Arts Escèniques. 

- Dissenyar i desenvolupar una exposició itinerant pels municipis de la Diputació de Barcelona per divulgar i promoure el patrimoni català 
en les Arts escèniques. Estudiar la implantació d’una exposició permanent. 

- Dissenyar i desenvolupar els plans de treball de les joves Companyies d’ITDansa i ITNC. 

- Fer el seguiment de la plataforma, Catalunya-Mèxic-Argentina-Brasil i impulsar l'IT com a referent europeu i iberoamericà 
principalment. 

- Racionalitzar i millorar el POA ( Pla d’Ordenació Acadèmica ), NOLA, eficiència energètica, comunicació i espais de l’IT. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 

- Avaluació i seguiment  segons els paràmetres de l’Espai Europeu d’Educació Superior per a les escoles i els 
estudis superiors 

- Avaluació i seguiment del Grau Professional de Dansa i de l’ESO, en règim integrat 

- Avaluació i seguiment dels estudis de Tècniques de les Arts de l’Espectacle en Viu (format de cicle superior 
de l’FP) 

- Seguiment de la inserció professional dels graduats 

- Enquesta sobre la inserció professional (percentatge de respostes) 

Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques 

   - Préstec de llibres 

   - Usuaris de la biblioteca 

   - Consultes on-line al Catàleg 

   - Consultes hemeroteca digital 

   - Visites a “Escena Digital”. Visites d’investigadors  

   - Satisfacció usuaris de les biblioteques. Valoració de l’atenció rebuda 

Creació de la Jove Companyia del Teatre conjuntament amb el TNC 

- Municipis que demanen 

- Espectacles fets 

- Grau de satisfacció 

Creació d'una plataforma, Catalunya-Mèxic-Argentina-Brasil 

- Consultes 

Creació de l'observatori de les arts aplicades a Catalunya 

- Banc de dades 

Eficiència energètica dels edificis  

- Reducció de consum 

 

1r, 2n, 3r i 4t curs 

6 cursos  

2 cursos 

70 - 80% 

95 % 

 

> 14.500 

> 12.000 

> 175.000 

> 125.000 

< 25.000 

8 (sobre 10) 

 

> 10 

>= 30 

> 85 % 

 

> 4.000 

 

> 100 

 

5 % 
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3200P ORGANISMES AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE 

 

Principals indicadors Previsió 2015 

Impulsar els projectes i relacions, principalment, a nivell europeu i iberoamericà   

- Relacions europees >30 

- Relacions iberoamericanes >16 

- Altres relacions >20 
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4390P PATRONAT D’APOSTES 
 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

Patronat d’Apostes  

Àrea Matèria de gestió 

  

Objectius  

- Incrementar les vendes dels jocs en general. 
- Incrementar la qualitat en la formació del personal del patronat i dels punts de venda de la xarxa. 
- Incrementar el nombre de punts de venda amb la imatge corporativa. 
- Mantenir la certificació de Gestió de qualitat i seguretat de la informació (ISO: 9001 i 27001). 

Activitats i productes 

- Potenciar les campanyes de promoció del jocs i apostes de LAE. 
- Potenciar la difusió dels premis milionaris dels jocs i apostes als mitjans de comunicació generals i locals. 
- Incrementar les visites comercials per fomentar la implementació de la imatge corporativa a tots els punts de venda de la xarxa. 
- Incrementar el número d’assistents i de cursos de formació del patronat i de la xarxa dels punts de venda. 
- Realitzar estudis de mercat per proposar l’obertura de nous punts de venda. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 
Jocs i apostes 
   - Sorteigs setmanals dels jocs actius i loteria nacional 
   - Taxa de variació en la recaptació de jocs (en percentatge) 
   - Punts de venda 
   - Cursos de formació 
   - Assistents als cursos de formació 
   - Visites comercials i d'inspecció 
   - Establiments amb imatge corporativa 

 
 

15 
-2,81 

900 
41 

3.200 
2.500 

862 
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9320P ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

Organisme de Gestió Tributària  

Àrea Matèria de gestió 

  

Objectius  

- Increment de la cooperació amb els municipis. 
- Millora de l'atenció als ciutadans. 
- Potenciació de les relacions interadministratives amb altres ens públics. 
- Millora en la gestió de personal. 
- Millora de les instal·lacions de l'ORGT. 

Activitats i productes 

- Adequar els mitjans de què disposa l'ORGT per prestar servei a tots els ajuntaments interessats. 
- Potenciar les aplicacions informàtiques per modernitzar i optimitzar els nivells d'eficiència en la gestió i recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals. 

- Ampliar la prestació d'assistència i defensa jurídica als municipis. 
- Facilitar als ciutadans el compliment dels seus deures tributaris. 
- Millorar els canals d'atenció al ciutadà i ampliar l'atenció telemàtica al ciutadà. 
- Mantenir l'execució de la cita prèvia a l'oficina de Badalona i determinar altres oficines on efectuar proves pilot. 
- Desenvolupar i executar els processos de substitució de les notificacions postals per les notificacions telemàtiques. 
- Implementar les funcionalitats del conveni subscrit amb el Col·legi de Gestors Administratius i ampliar la col·laboració amb la 
Direcció General de Trànsit. 

- Potenciar la interoperabilitat amb l'Administració Oberta de Catalunya (AOC). 
- Desenvolupar i executar el conveni entre l'Agència Tributària de Catalunya(ATC) i les diputacions catalanes. 
- Impulsar i desenvolupar la col·laboració amb el Deganat Autonòmic del Col·legi de Registradors de Catalunya i amb el Col·legi de 
Notaris de Catalunya. 

- Continuar el pla de formació i promoció del personal i amb el pla de millora d’oficines.  
- Implantar definitivament les funcionalitats de l'aplicació "Portal de l'empleat". 
- Impulsar la digitalització de documents, signada i segura. 
- Avançar en les prestacions de l'arxiu virtual. 

Principals indicadors Previsió 2015 

 
Xarxa d’oficines i cobertura territorial 

- Oficines i punts d'informació (dada acumulada) 
- Municipis que tenen delegada alguna recaptació (dada acumulada)  
- Municipis amb recaptació voluntària i/o executiva delegada (dada acumulada)  

Recaptació 
- Import de recaptació voluntària 
- Import de recaptació executiva 

Tràmits via telemàtica 
- Total tràmits 
Bestretes de tresoreria 
- Ajuntaments 
- Import 
 
 

 

 
 

119 
309 
304 

 
1.400.000.000 

175.000.000 
 

400.000 
 

230 
540.000.000 
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933P0 FUNDACIÓ PÚBLICA CASA CARITAT 

 

Orgànics de gestió  Recursos humans  

Fundació Pública Casa Caritat  

Àrea Matèria de gestió 

  

Objectius  

- Assumir i conservar els fins fundacionals de l’antiga “Casa Provincial de Caridad” de Barcelona. 

- Conservar, gestionar, disposar, tenir cura i, en definitiva, responsabilitzar-se del patrimoni propi de l’antiga “Casa Provincial de 
Caridad”. 

- Qualsevol altra que tendeixi a millorar les finalitats específiques de la Fundació. 

Activitats i productes 

 

- Les activitats derivades de tota la gestió dels seus objectius i activitats està encarregada a la Diputació de Barcelona. 
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