
111 - Cap d'Organització Municipal

A. IDENTIFICACIÓ

CODI FITXA: 111 Nom:Cap d'Organització Municipal

ÀMBIT ORGÀNIC Alcaldia

Classe de personal: Funcionari de carrera

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A1 NIVELL 25

TIPUS DE LLOC: Lloc de comandament

B. DEDICACIÓ

C. FUNCIONS DEL LLOC

C.1. Objectiu fonamental del lloc o MISSIÓ:

Dirigir i coordinar les actuacions derivades dels pla d'actuació municipal amb la resta de responsables 
municipals per cercar la millora continua de la organització municipal per a la consecució dels objectius fixats, 
tot gestionant els fluxos transversals de l'organtizació municipal, d'acord amb els procediments establerts per 
la Corporació i per la legislació vigent.

C.2. FUNCIONS:

1.- PLANIFICAR I DESENVOLUPAR ELS PROCESOS DE COORDINACIÓ  MUNICIPALS DES D'UN PUNT DE VISTA 
TÈCNIC I ESTRATÈGIC:

Jornada normal: 35 hores setmanals (1534 hores anuals)

Tipus de jornada: Ordinària personal tècnic i directiu (disponibilitat ocasional i major flexibilitat segons 
servei).

Horari: 8,00 a 15,00 de dilluns a divendres
8,00 a 14,00 de dilluns a divendres (horari d'estiu)

Dedicació especial

Tipus de dedicació 
especial:

Servei/secció:

Negociat/unitat:

Escala:

Subescala/categoria: Tècnica Superior

NOM:

Perfil funcional: Comandament estrategic

Incompatibilitats:

Complement específic: 
(gener 2023)

30.072,69

Dotacions: 1

Segons calendari laboral
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- Exercir la coordinació entre els diferents responsables de serveis i arees municipals per implementar les actuacions 
emanades del pla d’actuació municipal elaborat pels reponsables politics

- Coordinar les diferents àrees municipals amb la finalitat d'harmonitzar i implementar les politiques de govern

- Impulsar i promoure amb coherència els valors, les actituds i les mesures per aconseguir una solida cultura de servei 
en tot l’àmbit municiapl

- Garantir el perfeccionament continuat dels sistemes de coordinació interna i externa així com dels processos de 
producció de serveis

- Fixar les politiques i estrategies a seguir respecte el desenvolupament de la comunicació i coordinació amb els 
responsables tècnics municipals, d’acord amb les directrius que correspongui aplicar.

- Optimitzar els processos orientant-los cap a l'eficiencia funcional

- Proposar, participar i impulsar des del punt de vista de la cooordinació dels serveis municipals, en tota la seva 
amplitud, els diferents plans plurianuals o anuals

- Impulsar, coordinar i difondre tant a nivell municipal com a nivell ciutadà els acords presos pels òrgans de govern de 
l'Ajuntament, tot cercant i facilitant la seva implementació

- Integrar la qualitat total en els processos de planificació, comunicació i execució de les distintes àrees municipals

2.- GESTIONAR I ASSESSORAR A L’ORGANITZACIÓ PER AJUDAR A ASSOLIR UNA MAJOR EFICÀCIA I A 
RESOLDRE ELS PROBLEMAS ORGANITZATIUS, AIXÍ COM FORMULAR I ANALIZAR POLÍTIQUES COM A 
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA LOCAL:

- Cercar la millora continua de l’organització, estudiant la seva estructura, mètodes, sistemes i procediments.

- Definir i implementar de models estratègics i polítiques organitzatives introduint i auditant sistemes de gestió.

- Posar en marxa mecanismes de de compliment i seguiment d’objectius i execució del pressupost per part dels 
departaments municipals

- Desenvolupar projectes d’analisi i millora organitzativa, col.laborant amb la resta de departaments municipals en la 
confecció de la descripció dels llocs de treball amb l’atribució de responsabilitats i definició de funcions, organizant els 
recursos i analizant els resultats de productivitat.

- Realitzar la creació de sistemes i programes orientats a satisfer les necessitats de la ciutadania.

- Elaborar propostes vers l’optimizació de procediments i recursos realitzant auditories internes, elaborant informes, 
realizant el control i seguiment dels principals indicadors, tot identificant anomalies, amenaces i riscos avaluant les 
possibles conseqüencies i repercusions de les polítiques i procediments utilitzats.

- Prendre decisions, coordinar departaments i equips de treball posant més èmfasi en temes transversals

- Impulsar, supervisar i dirigir les politiques de bon govern

3.- ELABORAR I IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE MODERNITZACIÓ I MILLORA 
ORGANITZATIVA
       
- Proposar la creació, modificació i racionalització de les estructures orgàniques i funcionals de la Corporació. 

- Dissenyar el quadre de comandament de la Corporació i els indicadors com a eiens estratègiques facilitadores de la 
presa de decisions i del grau d’acompliment dels objectius establerts. 

- Col·laborar en el disseny i implementació de projectes organitzatius com: la definició dels perfils competencials 
corporatius, els àmbits organitzatius i de cadascun dels llocs de treball; sistemes de retribució variable, sistema de 
carrera administrativa, i altres que puguin ser d’interès per a l’organització. 

4.- DESENVOLUPAR EINES DE GESTIÓ PER AL SEGUIMENT, L'AVAUACIÓ I MILLORA DE LA QUALITAT DE 
L'ACTIVITAT DELS SERVEIS INTERNS I EXTERNS DE LA CORPORACIÓ. 
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- Desenvolupar projectes vinculats a l’organització interna de la Corporació i a la qualitat dels plans i programes 
implementats i executats, com ara les cartes de serveis i el catàleg de serveis. 

- Treballar i implantar sistemes de gestió de qualitat enfocats a la millora dels processos organitzatiu per tal d’implantar 
una millora continuada. 

- Establir el sistema de seguiment posterior al sistema d’avaluació implantat en l’organització per a la seva 
autoavaluació continua. 

- Treballar en la confecció d’enquestes de satisfacció dels ciutadans pels serveis oferts des dels serveis corporatius. 

- Colaboarar en l'elaboració del pressupost anual del seu ambit competencia i controlar-ne l’aplicació de les aplicacions 
pressupostàries assignades.

- Controlar la despesa realitzada, així com el finançament assolible en les materies de la seva competència.

- Elaborar informes tècnics i memòries sobre el funcionament del seu àmbit d'actuació i les actuacions realitzades i 
elaborar les propostes per a la millora de la gestió.

- Realitzar i coordinar els plecs de clausules tècniques dels contractes administratius que li corresponguin i realitzar el 
seguiment dels contractes

- Vetllar per la disposició i conservació dels materials necessaris per la seva activitat

5.- EXERCIR LA REPRESENTATIVITAT TÈCNICA DE L’ÀMBIT DE LA SEVA COMPETÈNCIA TANT EN REUNIONS 
INTERNES COM EN ACTUACIONS EXTERNES:

- Assessorar i assistir, quan calgui, els òrgans de govern municipals, sobre el seu àmbit de competència, formulant 
objectius de gestió, projectes de millora de serveis i avaluacions del seu funcionament

- Assistir a reunions tècniques amb altres responsables municipals, exercint la representativitat del seu àmbit de 
competència

- Promoure i facilitar la interlocució amb les unitats internes amb les que gestionen processos compartits i la coordinació 
amb les institucions externes

- Analitzar i resoldre les consultes i incidències derivades dels processos gestionats en el seu àmbit de treball

- Assistir a reunions amb agents socials, institucions, associacions i/o ciutadans quan sigui requerit pel reseponsable 
polític competent

6.- I EN GENERAL, ALTRES FUNCIONS SIMILARS, DINS LA SEVA CATEGORIA, QUE PER DISPOSICIO D'ORGAN 
COMPETENT O NORMATIVA VIGENTS LI SIGUIN ATRIBUÏDES

C.3. Funcions específiques de determinades dotacions:

D. PROVISIÓ DEL LLOC

D.1. REQUISIT PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC:

Titulació específica: Llicenciatura

Altres requisits

D.2. MÈRITS RELLEVANTS EN LA PROVISIÓ DEL LLOC:

Nivell Catala: C
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Coneixements: - Planificació, implantació i avaluació de polítiques públiques
- Relacions institucionals
- Control pressupostari
- Prestació de serveis de l'Administració municipal
- Associacions i entitats
- Organització i funció pública
- Informàtica a nivell d'usuari

Experiència: En l'ambit de l'administració local al més alt nivell organitzatiu

D.3. FORMA DE PROVISIÓ: Lliure nomenament

Lliure designació Concurs

Adscripció inicial / Redistribució d'efectius

Aptituds: Aprenentatge permanent
Compromis organitzacional
Comunicació i comprensió interpersonal
Resolució de conflictes
Visió estratègica
Control emocional
Motivació

E. CONDICIONS DE TREBALL

Esforç físic

Ambient de treball: Oficina

Perillositat

F. OBSERVACIONS

Habilitats: Anàlisi i resolució de problemes
Capacitat d'anàlisi
Desenvolupament de persones i equips
Flexibilitat i gestió del canvi
Imatge corporativa
Orientació a la ciutadania
Presa de decisions
Lideratge i direcció de persones
Treball en equip
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