
 
 
 
 

 
 

OD-06 
PRESIDÈNCIA 
Ple, de 21 de juliol de 2021 
CI, de 14 de juliol de 2021 
 
Aprovar la modificació de l’estructura orgànica i crear l’Àrea tècnica de Transformació 
Digital i Innovació Tecnològica. 

 
RELACIO DE FETS 
 
1. L’1 de juliol de 2021, el senyor Carles Fernandez Perez, Gerent ha emès l’informe següent: 

 
1. L’article 69 del 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 estableix que la planificació dels recursos humans en les 
Administracions Públiques tindrà 
com a objectiu contribuir a la consecució de l'eficàcia en la prestació dels serveis i de l'eficiència en la 
utilització dels recursos econòmics disponibles mitjançant la dimensió adequada dels seus efectius, la 
seva millor distribució, formació, promoció professional i mobilitat. 
 
Així mateix estableix que, les Administracions Públiques podran aprovar Plans per a l'ordenació dels 
seus recursos humans, que incloguin, entre altres, algunes de les següents mesures: 
 
a) Anàlisi de les disponibilitats i necessitats de personal, tant des del punt de vista 

del nombre d'efectius, com del dels perfils professionals o nivells de qualificació 
d'aquests. 

b) Previsions sobre els sistemes d'organització del treball i modificacions d'estructures de llocs de 
treball. 

c) Mesures de mobilitat, entre les quals podrà figurar la suspensió d'incorporacions 
de personal extern a un determinat àmbit o la convocatòria de concursos de provisió de llocs 
limitats a personal d'àmbits que es determinin. 

d) Mesures de promoció interna i de formació del personal i de mobilitat forçosa de conformitat amb el 
que es disposa en el capítol III del present títol d'aquest Estatut. 

e) La previsió de la incorporació de recursos humans a través de l'Oferta d'ocupació 
pública, d'acord amb el que s'estableix en l'article següent. 

 
2. El Reglament Orgànic del Consell Comarcal al Capítol IV refereix l’organització de l’administració 

comarcal per garantir l’alineament de la política i gestió del Consell Comarcal. 
 

3. El 19 de maig de 2010, el Ple va aprovar l’estructura orgànica a la qual s’adscriuen els programes, 
activitats i serveis, en el sentit següent: 

- Àrea d’Estudis, Desenvolupament Local i Participació 
- Àrea de Medi Ambient i Territori 
- Àrea de Polítiques Socials i Igualtat 
- Àrea de Serveis Personals 
- Intervenció 
- Secretària 
- Tresoreria 
- Gabinet de la Presidència 

 
4. El 16 de maig de 2012, el Ple va aprovar la modificació la denominació de l’Àrea d’Estudis, 

Desenvolupament Local i Participació que passa a denominar-se Àrea de Desenvolupament 
Local. 
 



 
 
 
 

 
 

5. El 9 d’abril de 2014, el Ple va aprovar la modificació de l’estructura orgànica a la qual 
s’adscriuen els programes, activitats i servei i crear l’Àrea de Persones i Valors a la que 
s’adscriuen l’oficina central del registre, els recursos humans i el règim intern.     

 
L’estructura tècnica vigent  ha facilitat la resposta organitzativa als reptes i objectius de treball 
de la institució, una estructura que continua sent vigent amb una revisió per adequar-lo al 
context d’actuació actual.   
 

6. El Consell Comarcal té entre les àrees de govern,  l’Àrea de Societat del Coneixement i Transparència. 
La resposta a nivell tècnic a les necessitats TIC s’ha organitzat a través de la Unitat de Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació adscrita a l'Àrea de Serveis Jurídics. 
 

7. L’1 de juliol de 2021 el cap de l’Àrea de Serveis Jurídics ha emès document amb la memòria justificativa 
de la creació de l’Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica que consta a l’expedient 
X2021009376.   

 
8. En els darrers anys el Consell ha crescut en quan a volum de persones que formen part de la plantilla i 

ha modificat l’estratègia promovent la implantació de les TIC i l’administració electrònica i apostant per 
l’especialització i ampliar els serveis prestats mitjançant la prestació d’assistències tècniques a 
municipis de la comarca.  

 
9. El Consell Comarcal vol liderar una transició cap a la sobirania tecnològica, una sobirania tecnològica, 

del govern i de la ciutadania, que permeti decidir i actuar sobre les prioritats sobre l’ús de la tecnolog ia, 
que permeti decidir sobre com es desenvolupa la comarca, que permeti adquirir el coneixement amb 
eines tecnològiques – coneixement que fins ara massa sovint ha estat en mans de poques empreses – i 
per últim una sobirania que permeti deixar aquest coneixement com a llegat. A més, aquesta sobirania 
tecnològica, promoguda amb estàndards oberts, ha de ser una eina pel bé comú, que generi nova 
economia i faciliti també compartir coneixement entre els diferent actors.  

 
Al mateix temps, els serveis digitals públics interoperables i de pròxima generació suposaran temps de 
resposta més ràpids i comunitats més segures. Una infraestructura digital cívica amb un ampli 
desplegament permetrà un millor aprenentatge i una millor adquisició de les competències digitals per 
part de la nostra ciutadania.  
 

10. Disposar d’una estratègia clara i una bona gestió de la innovació i la tecnologia és un element clau a 
l’hora de desenvolupar millors polítiques socials com l’habitatge social, la reducció de la pobresa o la 
creació de llocs de treball del futur. Des d’un punt de vista econòmic, és necessari orquestrar una 
estratègia d’innovació pública inclusiva, amb una participació forta d’actors clau de la ciutat (indústria, 
món acadèmic, centres d’investigació, ciutadania, desenvolupadors, emprenedors socials, 
cooperatives, proveïdors locals de serveis, etc.) que contribueixin a la dinamització de l’ecosistema 
innovador digital.  
 
Amb les polítiques públiques adequades, la tecnologia pot ser la força que permeti un creixement 
econòmic més equitatiu i sostenible, reduint les desigualtats socials i econòmiques, i assegurant el 
lideratge en la innovació tecnològica urbana, la sobirania de la tecnologia i les dades, democratitzant-ne 
l’accés i la propietat, protegint els drets i la privacitat dels ciutadans i les ciutadanes, l’autonomia i 
l’autodeterminació quant a la informació. 
 

11. En aquest context el Consell Comarcal vol organitzar l’entorn tècnic de treball que permeti donar 
resposta al que estableix en relació a les noves tecnologies al Pla d’actuació comarcal i també a les 
obligacions derivades de l’Esquema Nacional de Seguretat i del Reial Decret 43/2021.  

 
12. Per avançar en aquest sentit, es planteja la creació d’una àrea, adscrita a l’àrea política de Societat del 

coneixement i transparència, amb la missió de resoldre els reptes d’un ús més democràtic de la 
tecnologia, impulsant la innovació tecnològica i digital per un govern més obert, com a eina pel 
desenvolupament d’una economia plural que fomenti la transformació social i ambiental, i que afavoreixi 
l’empoderament dels governs locals i de la ciutadania. 

 
13. Els objectius estratègics seran:  



 
 
 
 

 
 

 

 Guiar la transformació i innovació digital en el sector públic, establint estàndards de servei centrats 
en l'usuari que siguin “digitals per defecte” basats en principis de codi obert i estàndards oberts i 
desenvolupats seguint metodologies àgils. 

 Millorar els serveis (accés a l’habitatge, salut, energia, mobilitat…) gràcies a un ús més democràtic 
i accessible de la tecnologia.  

 Desenvolupar una infraestructura de dades per la comarca, oberta i distribuïda i desenvolupar una 
estratègia de dades. 

 Reforçar la cooperació local per facilitar una economia plural, que inclogui economies col·laborat 
ives i una transformació i retorn social. 

 Disposar d’una àmplia oferta de formació i capacitació digital. 

 Impulsar la sobirania digital de la comarca, augmentant la seva consciència tecnològica, i 
defensant els seus drets i les seves llibertats digitals. 

 
14. La forma organitzativa de l’Àrea serà hibrida basada en l'especialització tècnica parcial com a criteri per 

a la creació dels serveis TIC, i sobre aquesta divisió, s'afegeixen alguns serveis basats en activitats o 
en processos. 
 
L’estructura tècnica de l’Àrea tindrà una sèrie d’elements, àmbits estables i  permanents que són els 
que permetran adoptar decisions adequades per adaptar-nos a les necessitats, condicions externes i el 
context d’actuació; sent el punt de partida l’equip de professionals vinculades al servei actualment, i la 
necessitat d’atenció dels compromisos i requeriments  i obligacions derivades de l’Esquema Nacional 
de Seguretat  i del Reial Decret 43/2021.  

 
Al mateix temps, incorporarà nous rols que es complementen amb altres ja existents en el moment 
actual, en concret el/la cap de l’Àrea de Transformació Digital i innovació Tecnològica, un/a responsable 
de sistemes i infraestructures i un/a responsable de seguretat.  

 
Per això,  
 
PROPOSO: 
 
1. Aprovar la modificació de l’estructura orgànica a la qual s’adscriuen els programes, activitats i serveis,  i 

crear l’Àrea tècnica de Transformació Digital i Innovació Tecnològica adscrita a l’Àrea de Societat del 
Coneixement i Transparencia.  
 

2. Establir, que correspon a l’Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica les polítiques 
relacionades amb les noves tecnologies establertes al Pla d’actuació comarcal així com, l’atenció de les 
obligacions derivades dels compromisos i requeriments de l’Esquema Nacional de Seguretat  i del Reial 
Decret 43/2021. 

 
3. Establir que la missió de l’Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica és resoldre els reptes 

d’un ús més democràtic de la tecnologia, impulsant la innovació tecnològica i digital per un govern més 
obert, com a eina pel desenvolupament d’una economia plural que fomenti la transformació social i 
ambiental, i que afavoreixi l’empoderament dels governs locals i de la ciutadania, amb els objectius 
estratègics següents:  

 

 Guiar la transformació i innovació digital en el sector públic, establint estàndards de servei centrats 
en l'usuari que siguin “digitals per defecte” basats en principis de codi obert i estàndards oberts i 
desenvolupats seguint metodologies àgils. 

 Millorar els serveis (accés a l’habitatge, salut, energia, mobilitat…) gràcies a un ús més democràtic 
i accessible de la tecnologia.  

 Desenvolupar una infraestructura de dades per la comarca, oberta i distribuïda i desenvolupar una 
estratègia de dades. 

 Reforçar la cooperació local per facilitar una economia plural, que inclogui economies col·laborat 
ives i una transformació i retorn social. 

 Disposar d’una àmplia oferta de formació i capacitació digital. 

 Impulsar la sobirania digital de la comarca, augmentant la seva consciència tecnològica, i 
defensant els seus drets i les seves llibertats digitals. 



 
 
 
 

 
 

 
4. Establir l’estructura tècnica de l’Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica d’acord amb 

l’organigrama següent:  
 

 
5. Establir la necessitat de modificar la plantilla de personal per l’any 2021 aprovada el 16 de desembre 

per preveure les places que es deriven de la creació de l’Àrea.  
 

6. Establir la necessitat de modificar la relació de llocs de treball del Consell Comarcal aprovada Ple de 16 
de desembre de 2020 per adscriure el personal que forma part en l’actualitat del Servei de Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació de l’Àrea de Serveis Jurídics a la nova Àrea i la creació dels llocs no 
previstos fins el moment actual.  

 

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 90.1 de la LBRL; l’article 14.5 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la 

reforma de la funció pública, i l’article 283 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, en referència a l’aprovació 
de la plantilla i la relació de llocs de treball. 

 
2. L’article 14.2.e), l) i q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la 
competència del Ple comarcal per a l’aprovació d’aquests acords. 

 
3. L’article 69 del 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, pel que fa públic a la planificació dels 
recursos humans en les Administracions Públiques  
 

4. El Reglament Orgànic del Consell Comarcal al Capítol IV refereix l’organització de 
l’administració comarcal per garantir l’alineament de la política i gestió del Consell 
Comarcal. 

 



 
 
 
 

 
 

Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi 
 
1. Aprovar la modificació de l’estructura orgànica a la qual s’adscriuen els programes, activitats 

i serveis,  i crear l’Àrea tècnica de Transformació Digital i Innovació Tecnològica adscrita a 
l’Àrea de Societat del Coneixement i Transparencia.  
 

2. Establir, que correspon a l’Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica les 
polítiques relacionades amb les noves tecnologies establertes al Pla d’actuació comarcal 
així com, l’atenció de les obligacions derivades dels compromisos i requeriments de 
l’Esquema Nacional de Seguretat  i del Reial Decret 43/2021. 

 
3. Establir que la missió de l’Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica és resoldre 

els reptes d’un ús més democràtic de la tecnologia, impulsant la innovació tecnològica i 
digital per un govern més obert, com a eina pel desenvolupament d’una economia plural 
que fomenti la transformació social i ambiental, i que afavoreixi l’empoderament dels 
governs locals i de la ciutadania, amb els objectius estratègics següents:  

 

 Guiar la transformació i innovació digital en el sector públic, establint estàndards de 
servei centrats en l'usuari que siguin “digitals per defecte” basats en principis de codi 
obert i estàndards oberts i desenvolupats seguint metodologies àgils. 

 Millorar els serveis (accés a l’habitatge, salut, energia, mobilitat…) gràcies a un ús més 
democràtic i accessible de la tecnologia.  

 Desenvolupar una infraestructura de dades per la comarca, oberta i distribuïda i 
desenvolupar una estratègia de dades. 

 Reforçar la cooperació local per facilitar una economia plural, que inclogui economies 
col·laborat ives i una transformació i retorn social. 

 Disposar d’una àmplia oferta de formació i capacitació digital. 

 Impulsar la sobirania digital de la comarca, augmentant la seva consciència tecnològica, 
i defensant els seus drets i les seves llibertats digitals. 

 
4. Establir l’estructura tècnica de l’Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica 

d’acord amb l’organigrama següent:  
 



 
 
 
 

 
 

 
 

5. Establir la necessitat de modificar la plantilla de personal per l’any 2021 aprovada el 16 de 
desembre per preveure les places que es deriven de la creació de l’Àrea.  
 

6. Establir la necessitat de modificar la relació de llocs de treball del Consell Comarcal 
aprovada Ple de 16 de desembre de 2020 per adscriure el personal que forma part en 
l’actualitat del Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de l’Àrea de Serveis 
Jurídics a la nova Àrea i la creació dels llocs no previstos fins el moment actual.  

 

 
 
Document signat electrònicament. 
 
 
 


		2021-07-15T12:28:24+0200
	Emiliano Cordero Soria -  (TCAT) - 15/07/2021 12:28:24 - Càrrec: President
	#T#President




