
 
 
 
 

 
 

OD-12 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
Ple, de 21 de juliol de 2021 
CI, de 14 de juliol de 2021 
 
Modificar la plantilla de personal del Consell Comarcal aprovada pel Ple de 16 de 
desembre de 2020 

 
RELACIO DE FETS 
 
1. El 1 de juliol de 2021, el senyor Oscar Frias Perez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, ha 

emès l’informe següent: 
 

 

1. El 16 de desembre de 2020, el Ple del Consell Comarcal va aprovar inicialment el pressupost general 
d’ingressos i despeses per a l’exercici 2021, les seves bases d’execució, la plantilla de personal i la 
relació de llocs de treball, que comprèn tots els llocs de treball reservats a personal funcionari, 
personal laboral i personal eventual. 
 
Aquest acord s’ha sotmès a informació pública en el tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 18 de desembre de 2020, CVE 2020037893. 
 
Així mateix, es va publicar íntegrament la plantilla de llocs de treball en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 8325, de 25 de gener de 2020. 

 

 
 



 
 
 
 

 
 

2. L’article 9 de Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix que, en tot cas, correspon 
als funcionaris de carrera les funcions que impliquin la participació directe o indirecte en l’exercici de les 
potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals de l’Estat i de les administracions públiques 
corresponen exclusivament als funcionaris públics, en els termes que la Llei de desenvolupament de cada 
administració pública s’estableixi. 
 

3. L'article 92.2 de Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local disposa:  
 
“Artículo 92. Funcionarios al servicio de la Administración local  
 
(Artículo y rúbrica redactados según la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local)  
 
1. Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no dispuesto en esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por la restante legislación del Estado en materia de función pública, así como 
por la legislación de las Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18.ª de la Constitución.  
 
2. Con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados 
por personal funcionario.  
 
3. Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local el ejercicio de las funciones 
que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses 
generales. Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera, las que 
impliquen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los funcionarios 
para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función.” 
 
En relació amb això, l’article 33 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 
de juliol, estableix que “són funcions públiques, el compliment de les quals queda reservat exclusivament a personal subjecte a 
l'estatut funcionarial, les que impliquin l'exercici d'autoritat, les de fe pública i assessorament legal preceptiu, les de control i 

fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària, les de comptabilitat i tresoreria i, en general, aquelles 

que en desplegament de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, es reservin als funcionaris per a la millor 
garantia de l'objectivitat, la imparcialitat i la independència en l'exercici de la funció.”  

 
4. La plantilla de llocs de treball de l’any 2021 incorpora dues places de personal laboral indefinit del grup de 

classificació A1.  
 
La relació de llocs de treball inclou dos llocs de treball amb el codi SEC014 que és corresponen amb 
tècnics/ques superiors de Serveis Jurídics amb les funcions següents:  
 

 Redactar i revisar expedients de contractació (plecs, actes, acords, contractes,        informes, entre d’altres). 

 Redactar i revisar convenis 

 Redactar i revisar bases per a l’atorgament de subvencions i els respectius acords 

 Redactar i revisar ordenances, fiscals i reglamentaries.  

 Redactar, analitzar i revisar recursos administratius 

 Redactar i revisar escrits d’al•legacions i altra documentació jurídica  

 Examinar i contestar recursos administratius 

 Cerca de doctrina, jurisprudència i legislació per orientar els serveis comarcals 

 Elaborar i obrir expedients sancionadors, i en matèria de responsabilitat patrimonial 

 Redactar informes jurídics 

 Assistir jurídicament a ajuntaments i altres ens en el marc de convenis de col•laboració 

 Interlocutor amb tercers sobre els temes pels quals se li faculti 

 Analitzar i preparar expedients judicials 

 Analitzar i orientar jurídicament les propostes de les àrees del CCVOR 

 Redactar propostes, dictàmens i acords del òrgans de govern del CCVOR 

 I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

 
D’acord amb les funcions assignades a aquests llocs de treball i el que preveu els fonaments de dret abans 
exposats, es proposa que el lloc de treball de tècnic/a superior de serveis jurídics, codi SEC014 haurien de ser 
funcionaritzats, mitjançant una promoció interna horitzontal mitjançant concurs oposició i en l’escala 
d’administració especial, per tal d’adequar-lo i supeditar-lo a l’interès general en relació amb les potestats 
públiques que s’esdevenen de les funcions d’aquest lloc de treball que s’haurà de proveir segons la normativa 
vigent sobre funcioanarització i amortitzant la plaça d’origen un cop finalitzat el procediment. 



 
 
 
 

 
 

 
5. La plantilla de llocs de treball de l’any 2021 incorpora una plaça C1 de  personal laboral indefinit.  

 
La relació de llocs de treball inclou el lloc de treball amb el codi PIV03 amb les funcions següents: 
 

 Realitzar les funcions que se’n deriven de la gestió laboral administrativa del consell en relació a la 
contractació, aplicació i actualització de les normes i procediments, relacions amb els treballadors. 

 Realitzar les funcions pròpies de l’administració de personal: contractació, gestió de nòmines, assegurances 
socials i impostos, control d’incidències, altes i baixes del personal, control horari. 

 Realitzar les funcions preparatòries que se’n deriven de l’organització: estudis de salaris i beneficis, 
enquestes salarials, planificació de la plantilla, relació de llocs de treball, manual de funcions, condicions 
salarials, costos laborals. 

 Col·laborar en la realització dels previs de la proposta de pressupost anual de l’àmbit de Recursos Humans. 

 Redactar informes tècnics de l’àmbit de recursos humans. 

 Tramitar els expedients de l’àmbit d’adscripció i fer el seguiment dels mateixos d’acord amb les directrius i 
els procediments establerts.  

 Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit d’adscripció per a les 
que estigui facultat/da.  

 Mantenir actualitzades les bases de dades de l’àmbit d’adscripció així com les dades relatives als indicadors 
i les incidències del servei per tal d’elaborar les estadístiques corresponents. 

 Realitzar el suport administratiu al personal tècnic de l’àmbit d’adscripció.  

 Mantenir els contractes necessaris amb altres organismes, administracions, empreses, etc. Així com amb 
altres departaments de la corporació per tal de realitzar adequadament les tasques assignades.  

 Control de la documentació generada, rebuda i emesa sigui la correcta, així com mantenir actualitzat l’arxiu 
definitiu segons els criteris fixats de gestió documental. 

 Controlar el material d’oficina del Consell Comarcal. 
 
D’acord amb les funcions assignades a aquest lloc de treball i el que preveu els fonaments de dret abans 
exposats, es proposa que el lloc de treball d’administratiu de l’Àrea de Persones i Valors, CODI PIV03 hauria de 
ser funcionaritzat, mitjançant una promoció interna horitzontal per concurs oposició, per tal d’adequar-lo i 
supeditar-lo a l’interès general en relació amb les potestats públiques que s’esdevenen de les funcions d’aquest 
lloc de treball que s’haurà de proveir segons la normativa vigent sobre funcioanarització i amortitzant la plaça 
d’origen un cop finalitzat el procediment. 
 

6. La plantilla de llocs de treball de l’any 2021 incorpora una plaça C1 de  personal laboral  indefinit.  
 
La relació de llocs de treball  inclou el lloc de treball CODI PSI026 amb les funcions següents: 
 

 Realització de tasques administratives preparatòries o derivades de la gestió      administrativa superior; 
comprovació de documentació. 

 Tasques de tràmit i redacció 

 Suport mecanogràfic 

 Equip d'oficines, Informàtica bàsica i càlcul; Informació i despatx al públic 

 Transferència de documentació a l'Arxiu General.  

 Suport i suplències en els períodes d’absència del lloc d'atenció al públic i   registre. 

 Tramitar i realitzar el seguiment dels expedients administratius, així com dels contactes amb tercers que 
aquests requereixen.  

 Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com elaborar bases de 
dades i documents de treball facilitadors per a la tasca encomanada.  

 Gestionar totes aquelles incidències que afectin a la gestió del personal del seu àmbit 

 
D’acord amb les funcions assignades a aquest lloc de treball i el que preveu els fonaments de dret abans 
exposats, es proposa que el lloc de treball d’administratiu de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, CODI 
PSI026 hauria de ser funcionaritzat, mitjançant una promoció interna horitzontal per concurs oposició, per tal 
d’adequar-lo i supeditar-lo a l’interès general en relació amb les potestats públiques que s’esdevenen de les 
funcions d’aquest lloc de treball que s’haurà de proveir segons la normativa vigent sobre funcioanarització i 
amortitzant la plaça d’origen. 
 

7. La plantilla de llocs de treball de l’any 2021 incorpora una plaça A2 de personal laboral  indefinit.  



 
 
 
 

 
 

 
La relació de llocs de treball inclou el lloc de treball CODI PSI 028 amb les funcions següents: 
 

 Programar, proposar, gestionar i coordinar els recursos comarcals d’atenció a la dona víctima de violència 
de gènera (SIAD): atenció psicològica, jurídica, acolliment d’urgència i teleassistència. 

 Supervisar, analitzar i proposar millores o canvis en relació al servei d’atenció a les dones (SIAD) així com 
als convenis vinculats. 

 Proposar, programar, supervisar i liderar el Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere. 

 Supervisar i coordinar els equips de Serveis socials d’atenció primària del Consell Comarcal i Gestors PIAS. 

 Supervisar i donar suport en la planificació, realització i coordinació dels programes Encaix (atenció a la 
infància i la família), borsa de traductors (immigració). 

 Realitzar memòries dels programes i projectes propis així com proposar canvis i millores. 

 Intervenir en els processos d’adaptació i relació de personal entre els equips de serveis socials del Consell 
Comarcal i els ajuntaments (reunions de presentacions, acompanyament en el procés d’adaptació, resolució 
d’incidències...) 

 Donar suport en la programació i realització de les reunions de coordinadors/es de l’Àrea Bàsica de Serveis 
Social, resta de municipis del Vallès Oriental. 

 
D’acord amb les funcions assignades a aquest lloc de treball i el que preveu els fonaments de dret abans 
exposats, es proposa que el lloc de treball de tècnic de gestió A2 amb el CODI PSI028 de l’Àrea de Polítiques 
Socials i d’Igualtat, hauria de ser funcionaritzat, mitjançant una promoció interna horitzontal per concurs oposició, 
per tal d’adequar-lo i supeditar-lo a l’interès general en relació amb les potestats públiques que s’esdevenen de 
les funcions d’aquests llocs de treball que s’hauran de proveir segons la normativa vigent sobre funcioanarització 
i amortitzant la plaça d’origen. 
 

8. La plantilla de llocs de treball de l’any 2021 incorpora una plaça A2 de personal laboral  indefinit.  
 
La relació de llocs de treball inclou el lloc de treball DL014 amb les funcions següents: 
 

 Administrar i validar els continguts (textos, imatges, documents adjunts, etc) dels webs  de turisme 

 Redactar i administrar els continguts del blog i dels perfils de Turisme Vallès en les diferents xarxes socials. 

 Escriure convocatòries i comunicats de premsa per informar de les accions realitzades des dels serveis de 
turisme 

 Redactar articles d’àmbit turístic i gestionar entrevistes per a mitjans de comunicació generalistes i/o 
especialitzats (ràdio, premsa, televisió, mitjans on-line, etc). 

 Donar presencia del turisme de la comarca en fires i esdeveniments del sector i/o multisectorials. 

 Realitzar presentacions de caire promocional sobre recursos de la comarca a públic professional, ja sigui 
nacional o internacional, en fires, workshops, reunions i altres accions de promoció.  

 Participar en workshops representant el turisme de la comarca. 

 Idear, planificar i coordinar els programes dels viatges dels diferents tipus de prescriptors: premsa (press 
trips), bloggers (blog trips) i agències de viatges i tour operadors (fam trips), tant a nivell nacional com 
internacional. Acompanyar als grups durant la realització dels viatges. 

 Gestionar, coordinar i impulsar projectes específics de turisme. 

 Donar suport en la gestió turística dels ens públics i privats de la comarca, col•laborant en projectes de 
dinamització del territori. 

 Gestionar el material turístic 

 Elaborar material gràfic per a la promoció (per exemple: anuncis publicitaris per a premsa escrita, banners 
per webs, lones per als estands, peces creatives per accions concretes de promoció, etc) 

 Atendre peticions d’informació, ja sigui a través del correu electrònic com a través del telèfon. 

 Assistir a reunions de treball dels diferents projectes 

 Realitzar tasques administratives com la redacció d’informes, petició de pressupostos, etc. 
 
D’acord amb les funcions assignades a aquest lloc de treball i el que preveu els fonaments de dret abans 
exposats, es proposa que el lloc de treball de tècnic de gestió A2 amb el CODI DL014 de l’Àrea de 
Desenvolupament Local hauria de ser funcionaritzats, mitjançant una promoció interna horitzontal per concurs 
oposició, per tal d’adequar-lo i supeditar-lo a l’interès general en relació amb les potestats públiques que 
s’esdevenen de les funcions d’aquests llocs de treball que s’hauran de proveir segons la normativa vigent sobre 
funcioanarització i amortitzant la plaça d’origen. 

 



 
 
 
 

 
 

9. La plantilla de llocs de treball de l’any 2021 incorpora una plaça A2 de  personal laboral  indefinit.  
 
La relació de llocs de treball inclou el lloc de treball CODI SEC020 amb les funcions següents: 
 

 Programar les diferents activitats i publicacions del servei de l’Observatori Centre d’Estudis durant tot l’any. 

 Cercar informació estadística i tractar-la per l’elaboració d’informes, estudis i notes informatives amb dades i 
indicadors socioeconòmics i demogràfics de la comarca i els seus municipis. Elaboració de les plantilles de 
word i excel per sistematitzar el tractament de la informació.  

 Tramitar subvencions 

 Realitzar tota la difusió de l’Observatori-Centre d’Estudis a la web institucional del Vallès Oriental: 
elaboració de noticies, penjar les publicacions i gestió de l’espai web corresponent al servei.  

 Realitzar la difusió del servei a les xarxes socials 

 Atendre les peticions d’informació ( servei de comandes a mida).  

 Gestionar bases de dades 

 Atendre al telèfon per possibles consultes i entrevistes dels mitjans de comunicació (també presencialment 
en el cas de la televisió) 

 Redactar memòries 

 Redactar informes tècnics. 

 
D’acord amb les funcions assignades a aquest lloc de treball i el que preveu els fonaments de dret abans 
exposats, es proposa que el lloc de treball de tècnic de gestió A2 amb el codi SEC020 de l’Àrea de Serveis 
Jurídics, Servei de Millora i Estratègia Corporativa haurien de ser funcionaritzat, mitjançant una promoció interna 
horitzontal per concurs oposició, per tal d’adequar-lo i supeditar-lo a l’interès general en relació amb les 
potestats públiques que s’esdevenen de les funcions d’aquests llocs de treball que s’hauran de proveir segons la 
normativa vigent sobre funcioanarització i amortitzant les plaça d’origen. 
 

10. Es preveu que en aquesta  mateixa sessió del Ple s’inclogui la proposta de creació de l’Àrea tècnica, formant 
part del model existent d’àrees, de Transformació Digital i Innovació Tecnològica adscrita a l’Àrea política de 
Societat del coneixement i Transparència. 
 

11. D’acord amb les responsabilitats que es deriven de la creació de l’Àrea de Transformació Digital i Innovació 
Tecnològica, per atendre les necessitats de direcció i lideratge de l’Àrea, la representació en el Consell directiu 
és necessari modificar la plantilla de llocs de treball del Consell Comarcal del Vallès Oriental, donant de baixa un 
lloc de treball vacant de personal laboral indefinit del grup A2 (plaça que ocupava el senyor Albert Del Amor 
Parramón, i que es troba en excedència voluntària “sense reserva de lloc de treball”) i donant d’alta un lloc de 
treball vacant A1 funcionari de carrera, de l’escala d’administració especial, que s’haurà de proveir segons la 
normativa mitjançant l’oferta pública d’ocupació. 

 
Un cop resolta l’oferta pública d’ocupació serà amortitzada una plaça del personal laboral temporal 
A1, codificat a la relació de llocs de treball amb el codi SEC0011. 

   

12. D’acord amb les responsabilitats que es deriven de la creació de l’Àrea de Transformació Digital i Innovació 
tecnològica, per atendre les necessitats del lloc de treball de Responsable de Sistemes  previstes en el moment 
de la creació de l’Àrea, per tant, les obligacions de l’Esquema Nacional de Seguretat i del Reial Decret 43/2021, 
és necessari modificar la plantilla de llocs de treball creant com a vacant una plaça de personal laboral indefinit 
del grup C1 i que serà proveït mitjançant la oferta pública d’ocupació per promoció interna, mitjançant concurs 
oposició i amortitzant la plaça d’origen C2, codificat a la relació de llocs de treball amb el codi SEC023. 

 
13. La modificació de modificació de la plantilla, no representa cap despesa quant les funcionalitzacions per 

promoció interna horitzontal per concurs oposició, ens al contrari, les funcionalitzacions representaran un estalvi 
per les cotitzacions que no estan previstes pels funcionaris de carrera. 

 

Pel que fa al lloc de treball vacant A1 funcionari de carrera, de l’escala d’administració especial, i que s’adscriurà 
a l’Àrea de Transformació Digital i Innovació tecnològica, es preveurà a la relació de llocs de treball un lloc de 
cap d’aquesta Àrea. 
 
Un cop executada l’oferta pública d’ocupació, es convocarà la provisió del lloc de treball, previst a la Relació de 
llocs de treball mitjançant el sistema de lliure designació, i suposarà un increment pressupostari, segons la 
política retributiva del Consell Comarcal, d’un complement de cap de l’Àrea per un import anual brut de deu mil 



 
 
 
 

 
 

set-cents setanta-nou euros amb setanta-dos cèntims (10.779,72 €), exclosa la despesa de la seguretat social a 
càrrec de l’empresa. 
 
Aquesta despesa es finançarà amb el romanent de tresoreria, si s’executen els processos de selecció durant 
l’exercici 2021. 
 
No obstant això, si aquest acords i els successius procediments es resolen amb l’adjudicació de la plaça A1 i del 
lloc de treball de cap de l’Àrea es consolidarien pel proper exercici. Per tant, s’ha de preveure la despesa en el 
futur per no condicionar el pressupost i presentant un pla de finançament per assolir la consolidació d’aquesta 
plaça. 
 
En relació amb que s’ha plantejat anteriorment i per justificar aquesta despesa, el 22 de juny de 2021, registre 
d’entrada E2021010598 el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental va notificar al Consell 
Comarcal l’acord de la Comissió Executiva del Consorci per la qual s’aprovà el contingut i la formalització d’un 
conveni de cooperació entre ambdues entitats. 
 
Aquesta cooperació preveu, entre d’altres, funcions i assistències en matèria de tecnologies de la informació i de 
la comunicació i administració electrònica per un total de 122.120,24 euros. 
 
Així mateix, el pressupost del Consell Comarcal preveu per aquesta plaça, un finançament amb recursos propis, 
en relació amb els compromisos dels ajuntaments per assistència tècnica i del fons de cooperació assignat al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 

Pel que fa amb les responsabilitats generades de la creació de l’Àrea de Transformació Digital i 
Innovació Tecnològica, per atendre les necessitats de Responsable de Sistemes previstes en el 
moment de la creació de l’Àrea, seguint les obligacions de l’Esquema Nacional de Seguretat i del 
Reial Decret 43/2021, s’ha de donar d’alta un lloc de treball vacant C1 laboral indefinit, que s’haurà 
de seleccionar per promoció interna  mitjançant l’oferta pública d’ocupació, es genera un augment en 
el pressupost per la dotació del augment del grup de classificació segons la Llei de pressupostos de 
l’Estat per aquest lloc de treball i que ha d’anar a càrrec de les partides pressupostaries vinculades al 
fons de cooperació del Consell Comarcal vinculat a les partides corresponents d’aquest. 
 
És per això, que en el moment d’elaborar el pressupost per l’exercici 2022 s’haurà de preveure la 
despesa necessària per assumir aquests increments mitjançant el fons de cooperació supramunicipal 
(95 45000), i gestionar les partides per tal de ajustar els ingressos amb les despeses i d’aquesta 
manera no comprometre el pressupost amb una major despesa. 

  

Per això, 
  
PROPOSO 
 
1. Modificar, sempre i quan amb anterioritat el Ple hagi acordat la creació de l’Àrea de Transformació 

Digital i Innovació tecnològica, la plantilla de personal del Consell Comarcal aprovada pel Ple del 
Consell Comarcal el 16 de desembre de 2020 i que són les següents 

 

  GRUP PLACES VACANTS TOTAL 

FUNCIONARIS         

· Subescala tècnica de gestió A2 3 3 6 

· Subescala administrativa C1 6 3 9 

Escala administració especial         

· Subescala tècnic superior A1 3 3 6 

 

LABORALS INDEFINITS         

· Administratius C1 5 1 6 



 
 
 
 

 
 

 
 
2. Establir que la plantilla de personal del Consell Comarcal per l’any 2021 segons les modificacions 

proposades  és la següent:  

 

PLANTILLA DE PERSONAL ANY 2021         

  GRUP PLACES VACANTS TOTAL 

FUNCIONARIS         

Funcionaris habilitació estatal         

· Secretari/a A1 0 1 1 

· Interventor/a A1 1 0 1 

· Tresorer/a A1 0 1 1 

Escala administració general         

· Subescala tècnica superior A1 6 1 7 

· Subescala tècnica de gestió A2 3 3 6 

· Subescala administrativa C1 6 3 9 

· Subescala aux. administratiu C2 2 0 2 

Escala administració especial         

· Subescala tècnic superior A1 3 3 6 

TOTAL FUNCIONARIS   21 12 33 

          

FUNCIONARIS INTERINS         

Escala administració general         

· Subescala tècnica superior A1 13 0 13 

· Subescala tècnica de gestió A2 14 0 14 

TOTAL FUNCIONARIS INTERINS   27 0 27 

          

EVENTUALS         

· Gerent A2 1 0 1 

EVENTUALS 
 

1 0 1 

          

LABORALS INDEFINITS         

· Tècnics superiors A1 7 0 7 

· Tècnics de gestió A2 24 6 30 

· Administratius C1 5 1 6 

· Aux. administratius C2 1 0 1 

· Agrupacions professionals AP 1 0 1 

TOTAL LABORALS INDEFINITS   38 7 45 

          

LABORALS TEMPORALS         

· Tècnics superiors A1 5 0 5 



 
 
 
 

 
 

· Tècnics de gestió A2 47 1 48 

· Administratius C1 27 1 28 

· Aux. administratius C2 2 1 3 

TOTAL LABORALS TEMPORALS   81 3 84 

          

TOTAL PLANTILLA   168 22 190 

 
Un cop s’executin els expedients de promoció interna horitzontal per funcionalització, de promoció 
interna ordinària i de convocatòria de places vacants per torn lliure tots els llocs de treball d’origen 
s’amortitzaran, i la plantilla resultant seria la següent: 

 

PLANTILLA DE PERSONAL ANY 2021 
    

 

GRUP PLACES VACANTS TOTAL 

FUNCIONARIS         

Funcionaris habilitació estatal 
    

 Secretari/a A1 0 1 1 

 Interventor/a A1 1 0 1 

 Tresorer/a A1 0 1 1 

     
Escala administració general 

    
 Subescala tècnica superior A1 6 1 7 

 Subescala tècnica de gestió A2 6 0 6 

 Subescala administrativa C1 8 1 9 

 Subescala aux. administratiu C2 2 0 2 

Escala administració especial 
    

 Subescala tècnic superior A1 6 0 6 

TOTAL FUNCIONARIS   29 4 33 

     
FUNCIONARIS INTERINS         

Escala administració general 
    

 Subescala tècnica superior A1 13 0 13 

 Subescala tècnica de gestió A2 14 0 14 

TOTAL FUNCIONARIS INTERINS   27 0 27 

     
EVENTUALS         

 Gerent A2 1 0 1 

EVENTUALS   1 0 1 

     
LABORALS INDEFINITS         

 Tècnics superiors A1 5 0 5 

 Tècnics de gestió A2 21 6 27 

 Administratius C1 4 0 4 



 
 
 
 

 
 

 Aux. administratius C2 0 0 0 

 Agrupacions professionals AP 1 0 1 

TOTAL LABORALS INDEFINITS   31 6 37 

     
LABORALS TEMPORALS         

 Tècnics superiors A1 4 0 4 

 Tècnics de gestió A2 47 1 48 

 Administratius C1 27 1 28 

 Aux. administratius C2 2 1 3 

TOTAL LABORALS TEMPORALS   80 3 83 

     

TOTAL PLANTILLA   168 13 181 

 
“ 
 
2. El 14 de juliol de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 

al servei de les entitats locals, estableix que la plantilla es pot modificar amb posterioritat a 
l’aprovació dels pressupost durant l’any de la seva vigència, per respondre a establiment de 
nous serveis, per a l’ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora 
per l’exercici següent, com també si respon a criteris d’organització administrativa interna.  

 
2. L’article 28.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 

personal al servei de les entitats locals, estableix que la modificació de la plantilla no 
requereix la publicació de tota la plantilla sinó únicament  la de l’abast concret de la 
modificació esmentada.  

 
3. L’article 14. 2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós 

de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya pel que fa a les competències del Ple.  
 
Per això,  
 
PROPOSO:  
 
1. Modificar, sempre i quan amb anterioritat el Ple hagi acordat la creació de l’Àrea de 

Transformació Digital i Innovació tecnològica, la plantilla de personal del Consell Comarcal 
aprovada pel Ple del Consell Comarcal el 16 de desembre de 2020 i que són les següents 

 

  GRUP PLACES VACANTS TOTAL 

FUNCIONARIS         

· Subescala tècnica de gestió A2 3 3 6 



 
 
 
 

 
 

· Subescala administrativa C1 6 3 9 

Escala administració especial         

· Subescala tècnic superior A1 3 3 6 

 

LABORALS INDEFINITS         

· Administratius C1 5 1 6 

 
 
2. Establir que la plantilla de personal del Consell Comarcal per l’any 2021 segons les 

modificacions proposades  és la següent:  

 

PLANTILLA DE PERSONAL ANY 2021         

  GRUP PLACES VACANTS TOTAL 

FUNCIONARIS         

Funcionaris habilitació estatal         

· Secretari/a A1 0 1 1 

· Interventor/a A1 1 0 1 

· Tresorer/a A1 0 1 1 

Escala administració general         

· Subescala tècnica superior A1 6 1 7 

· Subescala tècnica de gestió A2 3 3 6 

· Subescala administrativa C1 6 3 9 

· Subescala aux. administratiu C2 2 0 2 

Escala administració especial         

· Subescala tècnic superior A1 3 3 6 

TOTAL FUNCIONARIS   21 12 33 

          

FUNCIONARIS INTERINS         

Escala administració general         

· Subescala tècnica superior A1 13 0 13 

· Subescala tècnica de gestió A2 14 0 14 

TOTAL FUNCIONARIS INTERINS   27 0 27 

          

EVENTUALS         

· Gerent A2 1 0 1 

EVENTUALS 
 

1 0 1 

          

LABORALS INDEFINITS         

· Tècnics superiors A1 7 0 7 

· Tècnics de gestió A2 24 6 30 

· Administratius C1 5 1 6 



 
 
 
 

 
 

· Aux. administratius C2 1 0 1 

· Agrupacions professionals AP 1 0 1 

TOTAL LABORALS INDEFINITS   38 7 45 

          

LABORALS TEMPORALS         

· Tècnics superiors A1 5 0 5 

· Tècnics de gestió A2 47 1 48 

· Administratius C1 27 1 28 

· Aux. administratius C2 2 1 3 

TOTAL LABORALS TEMPORALS   81 3 84 

          

TOTAL PLANTILLA   168 22 190 

 
Un cop s’executin els expedients de promoció interna horitzontal per funcionalització, de 
promoció interna ordinària i de convocatòria de places vacants per torn lliure tots els llocs de 
treball d’origen s’amortitzaran, i la plantilla resultant seria la següent: 

 

PLANTILLA DE PERSONAL ANY 2021 
    

 

GRUP PLACES VACANTS TOTAL 

FUNCIONARIS         

Funcionaris habilitació estatal 
    

 Secretari/a A1 0 1 1 

 Interventor/a A1 1 0 1 

 Tresorer/a A1 0 1 1 

     Escala administració general 
    

 Subescala tècnica superior A1 6 1 7 

 Subescala tècnica de gestió A2 6 0 6 

 Subescala administrativa C1 8 1 9 

 Subescala aux. administratiu C2 2 0 2 

Escala administració especial 
    

 Subescala tècnic superior A1 6 0 6 

TOTAL FUNCIONARIS   29 4 33 

     FUNCIONARIS INTERINS         

Escala administració general 
    

 Subescala tècnica superior A1 13 0 13 

 Subescala tècnica de gestió A2 14 0 14 

TOTAL FUNCIONARIS INTERINS   27 0 27 

     EVENTUALS         



 
 
 
 

 
 

 Gerent A2 1 0 1 

EVENTUALS   1 0 1 

     LABORALS INDEFINITS         

 Tècnics superiors A1 5 0 5 

 Tècnics de gestió A2 21 6 27 

 Administratius C1 4 0 4 

 Aux. administratius C2 0 0 0 

 Agrupacions professionals AP 1 0 1 

TOTAL LABORALS INDEFINITS   31 6 37 

     LABORALS TEMPORALS         

 Tècnics superiors A1 4 0 4 

 Tècnics de gestió A2 47 1 48 

 Administratius C1 27 1 28 

 Aux. administratius C2 2 1 3 

TOTAL LABORALS TEMPORALS   80 3 83 

     
TOTAL PLANTILLA   168 13 181 
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