
 
 
 
 

 
 

OD-13 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
Ple, de 21 de juliol de 2021 
CI, de 14 de juliol de 2021 
 
Dictamen Modificar la relació de llocs de treball. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 2 de juliol de 2021, el senyor Oscar Frias Perez, cap de l'Àrea de Persones i 

Valors, ha emès l’informe següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 

 
1. L’article 29.1 i 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 relació de llocs de treball, com a expressió ordenada del conjunt de 
llocs de treball que pertanyen a una entitat local, inclou la totalitat dels existents a l'organització i correspon 
tant a funcionaris com al personal eventual i al laboral. Mitjançant les relacions de llocs de treball s'assignen 
les funcions, atribucions i comeses que ha de realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball, i 
es determinen, en el cas de personal funcionari, l'escala, la subescala, la classe i la categoria a què ha de 
pertànyer la persona que ocupa cada lloc de treball. 
 

2. El 18 de març de 2020 el Ple del Consell Comarcal va aprovar la refosa de la relació de llocs de treball que 
es publica íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 3 d’agost de 2020.  

 
3. El 22 de juliol de 2020, el Ple del Consell Comarcal aprova dos modificacions de la relació de llocs de 

treball. Les modificacions es publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 3 d’agost de 
2021. 

 
4. El 16 de desembre de 2020 el Ple del Consell Comarcal aprova la modificació de la relació de llocs de 

treball. La modificació es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 31 de maig de 2021. 
Així mateix es publica en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona del 31 de maig de 2021. 

 
5. 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 relac ió 
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. 

6. Es preveu que en la propera 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. 

 

7. Es preveu que en la mateixa sessió del Ple s’aprovi la proposta de modificació de la Plantilla de personal del 

Consell Comarcal per l’any 2021. 

FONAMENTS DE DRET 
 

1. L’article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública. 
 

2. L’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local. 
 

3. Els articles 126.4, 127 i 129.3a del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text 



 
 
 
 

 
 

refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 

4. Els articles 29 a 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals. 

 

5. Els articles 29 a 33, i 66 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text 
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 

 

6. Els articles 2, 7 i 8 del Decret 66/1999, de 9 de març, d’accés a la funció pública de les persones amb 
discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional. 

 

7. Els articles 52.2 j) i 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
  

8. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic. 

 

Per això, 
  
PROPOSO:  
 

1. Per donar resposta a les diferents necessitats organitzatives i adaptar-les a la modificació de la plantilla 
plantejada,  és necessari modificar la relació de llocs de treball en el sentit següent: 

 

- Modificar l’adscripció dels llocs de treball de l’Àrea de Serveis Jurídics amb els codis següents: SEC007, 
SEC011, SEC019, SEC022, SEC023 a l’Àrea Transformació Digital i Innovació Tecnològica amb els codis: 
TDI004, TDI005, TDI006 I TDI007 I TDI008.  
 

- Preveure a la relació de llocs de treball, sense dotació pressupostaria fins a la resolució de l’expedient de 
l’oferta pública d’ocupació, el lloc de treball de funcionari de carrera amb el codi TDI001 i denominació cap 
de l’Àrea, del grup de classificació A1, nivell de destí 24, mitjançant el sistema de provisió de lliure 
designació, de l’Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica amb detall de funcions següents:  

 
1. Dissenyar l’estratègia digital i d’innovació tecnològica del Consell. Partint del Plade Sistemes i de la evolució 

tecnològica. I fer el seu seguiment i rendició de comptes. 
2. Identificar les tecnologies disruptives que provocaran canvis en la forma de prestació dels serveis municipals, i 

liderar la seva estratègia d’implementació. Potenciant la  capacitació digital dels equips TIC dels grups municipals. 
3. Liderar projectes d’ Intel·ligència Artificial, Realitat augmentada , Big Data, Cloud Computing, Comunity manager, 

cyberseguretat , ciència de les dades, aplicacions mòbils, Robòtica, Internet of things , Realitat virtual, Blokchain i 
altres tecnologiesemergents. 

4. Liderar els serveis digitals que s’ofereixen als ens locals i a la ciutadania dins l’àmbit local.  
5. Dirigir el desplegament internament els projectes tecnològics, juntament amb els caps de projectes i coordinar els 

equips. 
6. Potenciar la capacitació digital dels empleats públics i la ciutadania, impulsant la transformació digital des d’ una 

estratègia de gestió del canvi dels treballadors públics i la ciutadania. 
7. Gestionar els projectes derivats de la estratègia de transformació i innovació.  
8. Dirigir el desplegament de les xarxes de comunicació tecnològica. 
9. Participar en projectes europeus de transformacions digitals i ciutats intel·ligents.  
10. Definir l’arquitectura de sistemes més adient per la prestació dels serveis digitals d’acord amb l’evolució de la 

tecnologia i els nous serveis a prestar. 
11. Elaborar, executar i controlar els plans d’inversió municipal en sistemes. 
12. Impulsar estratègies d’innovació digital i gestionar el canvi que pot suposar a l’organització. 

 
- Preveure a la relació de llocs de treball, sense dotació pressupostaria fins a la resolució de l’expedient, el 

lloc de treball laboral temporal amb el codi TDI 002 i denominació Responsable de Seguretat, del grup de 
classificació A2 i nivell de destí 18 de l’Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica amb detall de 
funcions següents:  
 
1. Elaborar, implantar i adaptar les polítiques de seguretat de la informació. 
2. Treballar per a aconseguir una total seguretat de les dades de l'empresa, així com la privacitat d'aquests. 
3. Supervisar, controlar i administrar l'accés a la informació de l'empresa, i dels seus treballadors. 
4. Garantir el compliment de la normativa relacionada amb la seguretat de la informació. 



 
 
 
 

 
 

5. Elaborar un conjunt de mesures de resposta davant problemes de seguretat relacionats amb la informació, incloent 
la recuperació davant desastres. 

6. Supervisar i coordinar a l'equip encarregat de dur a terme les mesures de resposta en cas de bretxes de seguretat. 
7. Controlar, millorar i adaptar l'arquitectura de seguretat de la informació en la seva empresa. 
8. Operacions de seguretat de la informació en sentit ampli, la qual cosa inclou des de treballs com a forense de dades 

fins a programes de formació per a lluitar contra el frau i el robatori d'informació. 
9. Assumirà les responsabilitat i funcions de la figura definida al ENS com Responsable de Seguretat de la Informació i 

Responsable de Seguretat Corporativa. 

 
- Preveure a la relació de llocs de treball, sense dotació pressupostaria fins a la resolució de l’expedient de 

l’oferta pública d’ocupació, el lloc de treball laboral indefinit amb el codi TDI003 i denominació Responsable 
de Sistemes i infraestructures, del grup de classificació C1, nivell de destí 18, forma de selecció per 
promoció interna per concurs oposició de l’Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica amb detall 
de funcions següents:  
 
1. Desenvolupar, operar i mantenir el Sistema d'Informació durant tot el seu cicle de vida, de les seves especificacions, 

instal·lació i verificació del seu correcte funcionament. 
2. Definir la tipologia i sistema de gestió dels sistemes d'informació establint els criteris d'ús i els serveis disponibles en 

aquests. 
3. Cerciorar-se que les mesures específiques de seguretat s'integrin adequadament dins del marc general de 

seguretat. 
4. Controlar, gestionar i vetllar pel manteniment de les aplicacions, programes i suports lògics utilitzats per la 

Corporació. 
5. Assessorar, informar i valorar les necessitats de la Corporació en l’àmbit de les noves tecnologies i de la informació. 
6. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva 

activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 
7. Pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries 

per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així com mantenir el deure  de secret i confidencialitat 
(que es mantindran una vegada acabada la seva vinculació amb la Corporació). 

8. Assumirà les responsabilitat i funcions del Responsable dels Sistemes. 
 

- Preveure a la relació de llocs de treball, sense dotació pressupostaria fins a la resolució de l’expedient de 
l’oferta pública d’ocupació, el lloc de treball de funcionari de carrera amb el codi SEC 027 denominació 
tècnic/a superior de serveis jurídics, del grup de classificació A1, de la escala d’administració especial, 
mitjançant el sistema de funcionalització per promoció interna per concurs oposició. 
 

- Preveure a la relació de llocs de treball, sense dotació pressupostaria fins a la resolució de l’expedient de 
l’oferta pública d’ocupació, el lloc de treball de funcionari de carrera amb el codi PIV012 denominació 
Administratiu/va, del grup de classificació C1 de l’Àrea de Persones i Valors, mitjançant el sistema de 
funcionalització per promoció interna per concurs oposició. 

 

- Preveure a la relació de llocs de treball, sense dotació pressupostaria fins a la resolució de l’expedient de 
l’oferta pública d’ocupació, el lloc de treball de funcionari de carrera amb el codi PSI 053 denominació 
administratiu/va del grup de classificació C1 de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, mitjançant el sistema 
de funcionalització per promoció interna per concurs oposició. 

 

- Preveure a la relació de llocs de treball, sense dotació pressupostaria fins a la resolució de l’expedient de 
l’oferta pública d’ocupació, el lloc de treball de funcionari de carrera amb el codi DL015 denominació 
tècnic/a de gestió del grup de classificació A2 de l’Àrea de Desenvolupament Local, Servei de Turisme, 
mitjançant el sistema de funcionalització per promoció interna per concurs oposició. 

 

- Preveure a la relació de llocs de treball, sense dotació pressupostaria fins a la resolució de l’expedient de 
l’oferta pública d’ocupació, el lloc de treball de funcionari de carrera amb el codi SEC028 denominació 
Tècnic/a de gestió del grup de classificació A2 de l’Àrea de Serveis Jurídics, Servei de Millora i Estratègia 
Corporativa, mitjançant el sistema de funcionalització per promoció interna per concurs oposició. 

 

- Preveure a la relació de llocs de treball, sense dotació pressupostaria fins a la resolució de l’expedient de 
l’oferta pública d’ocupació, el lloc de treball de funcionari de carrera amb el codi PSI 052 denominació 
tècnic/a de gestió, treballador/a social del grup de classificació A2 de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, 
de l’Àmbit de gestió dels Serveis Socials Bàsics, mitjançant el sistema de funcionalització per promoció 
interna per concurs oposició. “ 

 



 
 
 
 

 
 

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 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció 
pública. 
 

2. L’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local. 
 

3. Els articles 126.4, 127 i 129.3a del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

 

4. Els articles 29 a 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals. 

 

5. Els articles 29 a 33, i 66 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la 
refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en 
matèria de funció pública. 

 

6. Els articles 2, 7 i 8 del Decret 66/1999, de 9 de març, d’accés a la funció pública de les 
persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional. 

 

7. Els articles 52.2 j) i 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
  

8. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

 

9. 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. Aprovar la modificació de la relació de llocs en el sentit següent: 

 

- Modificar l’adscripció dels llocs de treball de l’Àrea de Serveis Jurídics amb els codis 
següents: SEC007, SEC011, SEC019, SEC022, SEC023 a l’Àrea Transformació Digital i 
Innovació Tecnològica amb els codis: TDI004, TDI005, TDI006 I TDI007 I TDI008.  
 

- Preveure a la relació de llocs de treball, sense dotació pressupostaria fins a la resolució de 
l’expedient de l’oferta pública d’ocupació, el lloc de treball de funcionari de carrera amb el 
codi TDI001 i denominació cap de l’Àrea, del grup de classificació A1, nivell de destí 24, 
mitjançant el sistema de provisió de lliure designació, de l’Àrea de Transformació Digital i 
Innovació Tecnològica amb detall de funcions següents:  



 
 
 
 

 
 

 
1. Dissenyar l’estratègia digital i d’innovació tecnològica del Consell. Partint del Plade Sistemes i de 

la evolució tecnològica. I fer el seu seguiment i rendició de comptes. 
2. Identificar les tecnologies disruptives que provocaran canvis en la forma de prestació dels serveis 

municipals, i liderar la seva estratègia d’implementació. Potenciant la  capacitació digital dels 
equips TIC dels grups municipals. 

3. Liderar projectes d’ Intel·ligència Artificial, Realitat augmentada , Big Data, Cloud Computing, 
Comunity manager, cyberseguretat , ciència de les dades, aplicacions mòbils, Robòtica, Internet 
of things , Realitat virtual, Blokchain i altres tecnologiesemergents. 

4. Liderar els serveis digitals que s’ofereixen als ens locals i a la ciutadania dins l’àmbit local.  
5. Dirigir el desplegament internament els projectes tecnològics, juntament amb els caps de 

projectes i coordinar els equips. 
6. Potenciar la capacitació digital dels empleats públics i la ciutadania, impulsant la transformació 

digital des d’ una estratègia de gestió del canvi dels treballadors públics i la ciutadania. 
7. Gestionar els projectes derivats de la estratègia de transformació i innovació.  
8. Dirigir el desplegament de les xarxes de comunicació tecnològica. 
9. Participar en projectes europeus de transformacions digitals i ciutats intel·ligents.  
10. Definir l’arquitectura de sistemes més adient per la prestació dels serveis digitals d’acord amb 

l’evolució de la tecnologia i els nous serveis a prestar. 
11. Elaborar, executar i controlar els plans d’inversió municipal en sistemes. 
12. Impulsar estratègies d’innovació digital i gestionar el canvi que pot suposar a l’organització. 

 
- Preveure a la relació de llocs de treball, sense dotació pressupostaria fins a la resolució de 

l’expedient, el lloc de treball laboral temporal amb el codi TDI 002 i denominació 
Responsable de Seguretat, del grup de classificació A2 i nivell de destí 18 de l’Àrea de 
Transformació Digital i Innovació Tecnològica amb detall de funcions següents:  
 
1. Elaborar, implantar i adaptar les polítiques de seguretat de la informació. 
2. Treballar per a aconseguir una total seguretat de les dades de l'empresa, així com la privacitat 

d'aquests. 
3. Supervisar, controlar i administrar l'accés a la informació de l'empresa, i dels seus treballadors. 
4. Garantir el compliment de la normativa relacionada amb la seguretat de la informació. 
5. Elaborar un conjunt de mesures de resposta davant problemes de seguretat relacionats amb la 

informació, incloent la recuperació davant desastres. 
6. Supervisar i coordinar a l'equip encarregat de dur a terme les mesures de resposta en cas de 

bretxes de seguretat. 
7. Controlar, millorar i adaptar l'arquitectura de seguretat de la informació en la seva empresa. 
8. Operacions de seguretat de la informació en sentit ampli, la qual cosa inclou des de treballs com 

a forense de dades fins a programes de formació per a lluitar contra el frau i el robatori 
d'informació. 

9. Assumirà les responsabilitat i funcions de la figura definida al ENS com Responsable de 
Seguretat de la Informació i Responsable de Seguretat Corporativa. 

 
- Preveure a la relació de llocs de treball, sense dotació pressupostaria fins a la resolució de 

l’expedient de l’oferta pública d’ocupació, el lloc de treball laboral indefinit amb el codi 
TDI003 i denominació Responsable de Sistemes i infraestructures, del grup de classificació 
C1, nivell de destí 18, forma de selecció per promoció interna per concurs oposició de l’Àrea 
de Transformació Digital i Innovació Tecnològica amb detall de funcions següents:  
 
1. Desenvolupar, operar i mantenir el Sistema d'Informació durant tot el seu cicle de vida, de les 

seves especificacions, instal·lació i verificació del seu correcte funcionament. 
2. Definir la tipologia i sistema de gestió dels sistemes d'informació establint els criteris d'ús i els 

serveis disponibles en aquests. 



 
 
 
 

 
 

3. Cerciorar-se que les mesures específiques de seguretat s'integrin adequadament dins del marc 
general de seguretat. 

4. Controlar, gestionar i vetllar pel manteniment de les aplicacions, programes i suports lògics 
utilitzats per la Corporació. 

5. Assessorar, informar i valorar les necessitats de la Corporació en l’àmbit de les noves tecnologies 
i de la informació. 

6. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips 
relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en 
matèria de prevenció de riscos laborals. 

7. Pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures tècniques i 
organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així com 
mantenir el deure  de secret i confidencialitat (que es mantindran una vegada acabada la seva 
vinculació amb la Corporació). 

8. Assumirà les responsabilitat i funcions del Responsable dels Sistemes. 
 

- Preveure a la relació de llocs de treball, sense dotació pressupostaria fins a la resolució de 
l’expedient de l’oferta pública d’ocupació, el lloc de treball de funcionari de carrera amb el 
codi SEC 027 denominació tècnic/a superior de serveis jurídics, del grup de classificació A1, 
de la escala d’administració especial, mitjançant el sistema de funcionalització per promoció 
interna per concurs oposició. 
 

- Preveure a la relació de llocs de treball, sense dotació pressupostaria fins a la resolució de 
l’expedient de l’oferta pública d’ocupació, el lloc de treball de funcionari de carrera amb el 
codi PIV012 denominació Administratiu/va, del grup de classificació C1 de l’Àrea de 
Persones i Valors, mitjançant el sistema de funcionalització per promoció interna per 
concurs oposició. 

 

- Preveure a la relació de llocs de treball, sense dotació pressupostaria fins a la resolució de 
l’expedient de l’oferta pública d’ocupació, el lloc de treball de funcionari de carrera amb el 
codi PSI 053 denominació administratiu/va del grup de classificació C1 de l’Àrea de 
Polítiques Socials i d’Igualtat, mitjançant el sistema de funcionalització per promoció interna 
per concurs oposició. 

 

- Preveure a la relació de llocs de treball, sense dotació pressupostaria fins a la resolució de 
l’expedient de l’oferta pública d’ocupació, el lloc de treball de funcionari de carrera amb el 
codi DL015 denominació tècnic/a de gestió del grup de classificació A2 de l’Àrea de 
Desenvolupament Local, Servei de Turisme, mitjançant el sistema de funcionalització per 
promoció interna per concurs oposició. 

 

- Preveure a la relació de llocs de treball, sense dotació pressupostaria fins a la resolució de 
l’expedient de l’oferta pública d’ocupació, el lloc de treball de funcionari de carrera amb el 
codi SEC028 denominació Tècnic/a de gestió del grup de classificació A2 de l’Àrea de 
Serveis Jurídics, Servei de Millora i Estratègia Corporativa, mitjançant el sistema de 
funcionalització per promoció interna per concurs oposició. 

 

- Preveure a la relació de llocs de treball, sense dotació pressupostaria fins a la resolució de 
l’expedient de l’oferta pública d’ocupació, el lloc de treball de funcionari de carrera amb el 
codi PSI 052 denominació tècnic/a de gestió, treballador/a social del grup de classificació 
A2 de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de l’Àmbit de gestió dels Serveis Socials 
Bàsics, mitjançant el sistema de funcionalització per promoció interna per concurs oposició. 



 
 
 
 

 
 

 
2. Condicionar aquest acord a l’aprovació de la modificació de la plantilla per l’any 2021 

proposada en aquest mateix Ple.  
 

3. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província  de Barcelona.  

 
 
 
Document signat electrònicament. 
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