
 
 
 
 

 
 

OD-08 
PRESIDÈNCIA 
Ple, de 22 de desembre de 2021 
CI, de 15 de desembre de 2021 
 
Aprovar la modificació del Servei comarcal Servei de Millora i Estratègia 
Corporativa 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 3 de desembre de 2021, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 

següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental és una administració pública local constituïda el 9 de març de 

1988, a fi de donar compliment al mandat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que atribueix a la 
comarca el caràcter de peça necessària en l’organització territorial catalana, juntament amb el municipi. 
 

2. El Programa d’Actuació Comarcal (PAC) especifica set línies estratègiques i una d’elles, en concret la 
número 5 de “Millora contínua i excel·lència”. A partir d’aquesta línia vam treballar en el 
desenvolupament organitzacional. Per tant primer vam definir l’estratègia de la nostra institució i a 
continuació vam establir l’estructura organitzativa que feia possible assolir aquesta estratègia.  
 

3. El servei de Millora i Estratègia Corporativa del Consell Comarcal del Vallès Oriental va nèixer amb 
l’objectiu de donar resposta al que s’estableix a les següents lleis: Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern; la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern; el Text Refós de la Llei d’Organització 
Comarcal, aprovat pel Reial Decret legislatiu 4/2003. 
 

4. El Consell Comarcal, com a administració de segon grau i d’elecció indirecta, ha d’esforçar-se més, 
per tant, a posar en valor la qualitat democràtica de la institució respecte al ciutadà. 
 

5. En aquest sentit, existeix una determinació política per assumir aquest repte tan gran que té actualment 
l’administració pública. És per aquest motiu que es van destinar recursos econòmics i personals a dur 
a terme aquesta tasca de treball tant a nivell intern com amb agents externs. 
 

6. Estem treballant internament per millorar tot allò que estem oferint als nostres ciutadans i que el nivell 
de satisfacció d’aquests s’incrementi. Tot aquest procés s’ha de fer en el marc d’una garantia jurídica 
que permeti donar seguretat al ciutadà en totes les seves relacions amb l’administració pública. 
 

7. Per poder treballar tant aspectes interns com externs de la nostra institució es va decidir crear el Servei 
de Millora i Estratègia Corporativa, amb la següent Missió “Definir, dissenyar i implementar aquelles 
Polítiques Públiques que permetin donar resposta a tot allò que els ciutadans ens reclamen en aquests 
moments de canvis i que encaixa amb la nostra estratègia plasmada al Programa d’Actuació Comarcal 
(PAC). Per dur a terme aquesta estratègia incorporarem elements de qualitat i innovació a la 
metodologia de treball. 
 



 
 
 
 

 
 

8. Els objectius d’aquest servei són: 
 
a. Analitzar les necessitats actuals de la ciutadania, a través de diferents fonts d’informació 
b. Establir prioritats en aquestes necessitats perquè els polítics prenguin les decisions oportunes 
c. Crear aquells serveis que siguin adequats per respondre a les necessitats de la ciutadania 
d. Avaluar l’impacte dels serveis que s’estan oferint 
e. Dur a terme un procés de millora contínua en els serveis oferts 
f. Aconseguir una administració responsable i compromesa amb allò que fa 
g. Millorar la cultura organitzativa de la institució. Els valors de l’organització 
h. Ser innovadors i punters com administració pública 
i. Incrementar a legitimitat de la nostra institució 
j. Adquirir intel·ligència institucional 
k. Treballar model de governança del territori 

 
9. Els àmbits temàtics en els que treballa aquest servei són: 

 
a) Polítiques Públiques 
b) Qualitat i millora institucional 
c) Cultura organitzativa 
d) Innovació 

 
10. A la Comissió Informativa del 16 de novembre de 2016 es va aprovar la creació del Servei de Millora i 

Estratègia Corporativa així com la seva adscripció a l’Àrea de Serveis Jurídics. 
 

11. Durant els anys de funcionament del Servei de Millora i Estratègia Corporativa s’ha comprovat la 
naturalesa d’aquest. És un servei transversal, estratègic que aporta coneixement i recolzament a la 
presa de decisions. 
 

12.  A partir de la missió d’aquest servei “Definir, dissenyar i implementar aquelles Polítiques Públiques 
que permetin donar resposta a tot allò que els ciutadans ens reclamen en aquests moments de canvis 
i que encaixa amb la nostra estratègia plasmada al Programa d’Actuació Comarcal (PAC)”, hem de 
treballar de manera conjunta interna i externament per donar resposta a les necessitats de la 
ciutadania. 

 
13. La idiosincràsia del Servei de Millora i Estratègia Corporativa fa que aquest no hagi d’estar circunscrit 

a cap àrea en concret ja que disposa d’una visió global i cal que sigui així pel bon funcionament 
d’aquest. 

 
14. El Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització 

comarcal de Catalunya, recull al seu article 16.1 les funcions de la gerència: 
 
a) Dirigir l'administració comarcal i executar els acords del ple. 
b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals. 
c) Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorga 
el ple; ordenar pagaments i retre comptes. 
d) Dirigir el personal de la corporació. 
e) Exercir altres funcions que expressament li són delegades i no afecten les atribucions del 
president i del ple enumerades pels articles 13 i 14. 

15. Existeix una gran relació entre la missió del Servei de Millora i Estratègia Corporativa amb un caire 
transversal, afectant a tota l’organització, i la funció de la gerència de “dirigir l’administració comarcal”. 
La visió de la gerència recull totes les necessitats i visions tant internes com externes. 



 
 
 
 

 
 

 
Per això, PROPOSO 
 
Canviar d’adscripció el Servei de Millora i Estratègia Corporativa, actualment dins de l’Àrea de Serveis 
Jurídics, a la gerència del Consell Comarcal.” 

 
2. El 15 de desembre de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El Programa d’Actuació Comarcal (PAC). 
 
2. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a) i 28.2 del Text refós de la Llei de l’organització 

comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a 
la competència de la comarca per a la prestació d’assistència tècnica, jurídica i econòmica 
als municipis. 

 
3. L’article 14.2.q) del Text refós de Llei de l’organització comarcal aprovada per Decret 

Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa al Ple d’exercir les altres atribucions que 
expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no 
atribueix a altres òrgans comarcals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que adscrigui del Servei de Millora i Estratègia Corporativa a la Gerència. 

 
 
Document signat electrònicament. 
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