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A. DETALL DE LES APLICACIONS INFORMÀTIQUES 

A.1. APLICACIONS INFORMÀTIQUES EN GENERAL 

Tot seguit es presenta un quadre resum amb les aplicacions informàtiques utilitzades en 

cadascun dels Serveis que integren la Unitat de Serveis Generals.  

Dins d’aquesta relació d’aplicacions utilitzades podem distingir tres casos. 

1. El primer correspon aquelles que també poden ser utilitzades per la resta de 

Departament, com per exemple l’aplicació host de pressupostos o l’aplicació SIPI de 

gestió patrimonial. 

2. Un segon cas és el d’aquelles aplicacions que essent implementades per personal 

informàtic només tenen ús en el Departament, o bé d’aquells paquets que poden ser 

utilitzats per varis òrgans però que no les dades no estan connectades entre elles. 

3. Finalment, el tercer cas correspon a aquelles aplicacions creades pel personal propi 

dels diferents Serveis que les necessitats del dia a dia ha empès a crear, però que en 

general presenten una mala integració amb la resta de sistemes. 

En general el personal disposa de l’aplicació de Control Documental (AS400), eina que 

s’utilitza com a editor de textos i com a correu intern. Dins la mateixa aplicació, existeix la 

utilitat de registre, que permet observar les imatges escanejades per aquesta unitat. 

No s’han inclòs en l’abast de l’estudi la multitud d’eines ofimàtiques existents actualment. 

Aquestes eines, normalment s’utilitzen per a dur un control propi de les tasques realitzades o 

bé per preferència personal en front a altres eines (Word, …). 
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Servei/unitat Eina corporativa Eina específica 
Eina de creació 

pròpia   
Breu descripció Observacions 

Servei de Contractació i Patrimoni 

Contractació ENS   
Aplicació 

contractació 
 Tramitació Contractes  

 
Aplicació Registre 

Públic Contractes 
  

Base de dades de 

contractes 

No es bolquen les dades de l’aplicació de 

contractes (tot i que es podria segons el 

funcional) 

Contractació i 

Subministraments 
 

Aplicació 

contractació 
 

Tramitació de 

contractes 
 

 
Aplicació Gestió 

Subministraments 
  Expedients de compra  

 
Aplicació Registre 

Públic Contractes 
  

Base de dades de 

contractes 

No es bolquen les dades de l’aplicació de 

contractes  

Patrimoni SIPI (apl. Host)   
Expedients patrimonials 

de bens immobles 
 

 
BBDD CISCIR 

(host) 
  

Exp. Sinistres i gestió 

parc mòbil 
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Servei/unitat Eina corporativa Eina específica 
Eina de creació 

pròpia   
Breu descripció Observacions 

Gestió Econòmica 

Habilitació 

Host 

(Comptabilitat 

pressupostària) 

  
Enregistrament  

despesa i pressupost 
 

  

Aplicació de 

Costos 

(AS400) 

 Estadístiques Manteniment duplicat. No bolcat de dades. 

Subvencions  AS400  
Tramitació d’expedients 

de subvencions 
Expedient electrònic 

Pressupost 

Host 

(Comptabilitat 

pressupostària) 

  
Enregistrament  

despesa i pressupost 
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Servei/unitat Eina corporativa Eina espec ífica 
Eina de creació 

pròpia   
Breu descripció Observacions 

Gestió Econòmica 

 PIP    
Enregistrament 

inversions capítol VI 
 

Pressupost ENS  

Host 

(Comptabilitat 

pressupostària) 

  
Enregistrament  

despesa i pressupost 
Diferent de la del Departament 

 PIP    
Enregistrament 

inversions capítol VI 
 

  DAI (Host)   
Tramitació de les 

dietes 
 

Recursos Humans 

 GIP/SIP   
Gestió integral del 

personal 
 

Relacions Laborals      

Formació   CURSOS.mdb Gestió cursos No bolcat al GIP. Manteniment duplicat. 
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Servei/unitat Eina corporativa Eina específica 
Eina de creació 

pròpia   
Breu descripció Observacions 

Recursos Humans 

Administració Nòmines (SIP)   Generació de  nòmines  

   
Pagament 

Festius. mdb 
 Bolcat deficient al GIP 

   
Aplicació 

contractacions 

Generació de contractes 

i base de dades de 

substituts  

No bolcat al GIP. Manteniment duplicat. 

 DAI (Host)   
Gestió de les dietes de 

personal 
 

  Control Horari    No bolcat al GIP. Manteniment duplicat. 

Prevenció Riscs 

Laborals 
 Preven CS32  Vigilància de la salut No connectat amb GIP 

Convocatòries  CPL.mdb   Es vol enllaçar amb la borsa de treball 

Planificació Host   
Seguiment 

pressupostos 
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Servei/unitat Eina corporativa Eina específica 
Eina de creació 

pròpia   
Breu descripció Observacions 

Recursos Humans 

 GLT   
Gestió de llocs de 

treball 
 

Règim Interior 

Afers Generals 

Gestió de 

compres i 

subministraments 

  
Gestió de Compres de 

material 
 

 
Registre 

(AS400/HOST) 
   

Registre oficial de documents d’entrada i 

sortida 

  
Control de 

visites 

Nou Control de 

visites 

Introducció de totes 

les visites a l’edifici 
Pendent de substitució   

  
Control 

d’accés 
 Accés a l’edifici  

Manteniment  

Incidències de 

manteniment 

(AS400) 

 
Gestió del manteniment 

de l’edifici 
Es preveu substituir-lo per PCMAN 
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Servei/unitat Eina corporativa Eina específica 
Eina de creació 

pròpia   
Breu descripció Observacions 

Règim Interior 

  
PCMAN 

(Intranet) 
 

Gestió i anàlisi de 

costos de les 

incidències de 

manteniment de  l’edifici 

Pendent de revisió i integració per a tot 

l’edifici.  

  
Manteniment 

del cablejat 
 

Control de cablejat 

elèctric,  telefònic i 

plànols de l’edifici 

 

Publicacions 
Catàleg de la  

biblioteca (web) 
  

Consulta i recerca del 

catàleg de llibres 
 

 VTLS   
Manteniment i 

Catalogació dels llibres 
 

   Aplicació d’Arxiu Base de dades d’arxiu Segueix la codificació SIGEDA 

   

Base de dades 

de Formació 

lingüística 

Base de dades  
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A.2. ESCANEIG 

Una de les característiques més diferenciadores del Departament és la utilització dels arxius 

d’imatges que, en principi, suporten els expedients. Amb l’objectiu de agilitar els processos i 

millorar l’eficiència es pretén que els tràmits es basin en expedients electrònics.  

Cal diferenciar i separar tres conceptes que intervenen en la vida dels expedients i això 

permetrà establir la estratègia a seguir per la Unitat:  

Expedient electrònic: S’entén com a expedient electrònic aquell on tota la seva tramitació és 

realitzada amb una o vàries aplicacions informàtiques i on els documents només es tracten 

informàticament. Pel contrari un expedient paper és aquell on, independentment de l’ús 

d’eines informàtiques, els documents són utilitzats en suport paper i s’inclouen dins una 

carpeta física que constitueix l’expedient. 

Distribució electrònica de documentació: Aquest concepte correspon al trasllat de 

documentació entre les diferents unitats en suport informàtic. L’exemple més clar és la 

documentació que arriba al Registre, s’escaneja i s’envia a la unitat corresponent. D’altra 

banda la distribució també pot ésser manual, on és el propi document que es trasllada 

físicament. 

Arxiu electrònic: Sota aquest terme s’engloba l’emmagatzematge d’informació en suport 

informàtic. Com a alternativa existeix l’arxiu manual, on la documentació és ordenada per 

expedients i classificada en caixes. 

Dels expedients que tramita la Unitat només els de Subvencions utilitzen sistemes 

informàtics que comporten que l’expedient sigui electrònic. 

Tot i això un terç de la documentació que es registre al Departament s’escaneja així com la 

pràctica totalitat de la documentació de sortida. Això es degut a que històricament es va 

optar per a l’ús i tràmit de la documentació en suport electrònic, però tot i que en les 

diferents unitats que integren la Unitat aquest sistema no s’ha implantat a tots els 

expedients, aquesta tasca s’ha seguit portant a terme al Registre. 

En aquest sentit la unitat de Registre realitza l’escaneig de documents de tots els òrgans 

presents a l’edifici, entre ells la Unitat. Cada un d’aquests òrgans determina la documentació 

que requereix que no sigui escanejada. 
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Pel que fa a recepció de documentació, a nivell general no s’escanejen aquells documents 

que no s’han de registrar, com propaganda, invitacions, circulars, fulletons, etc. ni aquells 

documents dels quals se’n necessitarà l’original. Aquí s’inclouen factures, certificacions 

d’obra, justificants de subvencions i la resta de documents econòmics, així com plànols, 

escriptures, contractes (contractacions, arrendaments, assegurances, etc.), i tampoc 

s’escaneja tota aquella documentació que presenti un volum considerable. La resta de 

documentació s’escaneja, i en cas de requerir-se els originals, la unitat de Registre pot 

facilitar-los. S’engloben en aquest cas, totes les comunicacions, sol·licituds, peticions 

d’informació, currículums, etc. Aquesta documentació escanejada suposa aproximadament 

un 30% del total, és a dir uns 50.000 documents. 

Respecte a la documentació de sortida, aquesta s’escaneja tota, excepte un 5% 

aproximadament que correspon a una aplicació informàtica antiga. Això representa un total 

d’uns 170.000 documents. 

A continuació es presenta un resum de documentació escanejada pels propis serveis, on 

s’aprecia que aquesta pràctica només es porta a terme en determinades unitats i per 

processos concrets, i que tot i això, es segueix utilitzant la documentació en suport paper, 

fins i tot la que prèviament s’ha escanejat al Registre. 

Finalment cal dir que respecte l’arxiu de documentació aquest s’està realitzant tant de forma 

manual com de forma electrònica. Cal dir però que s’està realitzant una duplicitat de tasques 

al arxivar les imatges escanejades dos cops, l’un com a imatge i l’altre al incloure una copia 

en suport paper a l’expedient corresponent. 
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Utilització dels 

documents Unitat Escaneig a la unitat 

Imatges Impresos 

Servei de Contractació i 

Patrimoni 
NO  X 

Servei de Recursos Humans    

Secció d’Administració 
Formularis assegurances 

socials (TA2, P9,…) 
 X 

Resta d’unitats NO  X 

Servei de Règim Interior NO   

Servei de Pressupostos i 

Gestió Econòmica 
   

Secció de Pressupost 

ENS  
Gestió de Creditors  X 

Secció de Subvencions 
Expedients de 

Subvencions 
X  

Resta d’unitats NO  X 
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B. DETALL DE TASQUES I FUNCIONS PER SERVEIS 

 

A continuació es detallen els punts més remarcables apreciats durant el present estudi. Així 

en aquest punt es presenta la següent informació per cadascun del Serveis: 

- Relació de tasques i productes: S’ha elaborat un quadre resum amb les dades de 

cadascun dels productes / tasques que es porten a terme a les diferents unitats que 

conformen el Servei. Per a cada tasca / producte es detalla l’eina de suport informàtic 

utilitzada, el volum anual tractat, el percentatge de temps dedicat per part del 

personal del Servei i finalment els costos en recursos humans propis que se’n 

deriven. Finalment, i també a l’última columna d’aquest quadre, s’indica per cada 

unitat la classificació ABC establerta. 

- Descripció: Es realitza una breu descripció de totes les tasques i productes que 

apareixen en el quadre anterior.  

Addicionalment s’inclou un apartat indicant la distribució de tasques realitzades per la 

Subdirecció General de Coordinació Administrativa. 
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B.1. SUBDIRECCIÓ GENERAL DE COORDINACIÓ ADMINISTRATIVA 

B.1.1. RELACIÓ DE TASQUES I PRODUCTES 

 

Tasca Persones 

Seguiment del Servei de Contractació i Patrimoni 15% SC + 15% A 

President suplent de la Mesa de Contractació del Departament  

President suplent de la Mesa de Subministraments del Departament  

Seguiment de l’estudi d’objectivació de plecs de clàusules tècniques. 

Establiment de sistemes. Baremació 
 

Seguiment de la gestió patrimonial  

Seguiment de baixes i altes de béns mobles (processos d’alienació de 

bens fungibles) 
 

Seguiment de la gestió del risc (responsabilitat i patrimoni)  

Participació en el procés inicial d’implantació del GESPA  

Seguiment del Servei de Recursos Humans  40% SC + 35% A 

Coordinació del projecte del nou GIP-SIP, al Departament (depuració i 

nous mòduls) 
 

Reestructuració de l’ENS   

Mobilitat funcional del personal sanitari. Casals.  

Convocatòries i concursos de personal laboral  

Juntes de mèrits per a personal de comandament  
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Tasca Persones 

Coordinació i seguiment del pressupost de Capítol I  

Seguiment del pla de prevenció riscos   

Coordinació i seguiment dels projectes de reconversió del col·lectiu 

d’Assistents Socials  
 

Seguiment d’informes prioritaris   

Intervenció més directe en casos complicats: Pressupostar i 

despressupostar places; dimensionament, col·lectius a funcionaritzar, etc. 
 

Informes per a la Directora de Serveis   

Funcions delegades   

Seguiment del Servei de Pressupostos i Gestió Econòmica 10% SC + 15% A 

Seguiment de l’avantprojecte de pressupost  

Seguiment de la gestió del pressupost  

Seguiment dels expedients sancionadors   

Seguiment de generacions de crèdit (PSS, Immigració, etc.)  

Vist i plau de factures   

Seguiment del Servei de Règim Interior 10% SC + 15% A 

Seguiments més freqüents: Manteniment i seguretat, Normalització 

lingüística, Recepció, Registres generals i auxiliars. 
 

Seguiment i Coordinació: ús dels espais   

Vocal de la Junta de Seguretat de l’edifici   
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Tasca Persones 

Altres 25% SC + 20% A 

Actuacions i relacions externes: Assistència a tribunals, Òrgans Tècnics i 

Òrgans Interdepartamentals  
 

Procés d’actualització de fitxers amb dades personals   

Coordinació de la memòria del Departament, pel que fa a la Subdirecció 

General de Coordinació Administrativa 
 

Convenis: Coordinació i Seguiment (Nabiu, Síndrome Down)  

Processos de traspassos a Diputacions   

Projectes de millora  

Control Horari  

 

SC:     Subdirector General de Coordinació Administrativa 

A:        Administratiu 
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B.2. SERVEI DE RECURSOS HUMANS 

B.2.1. RELACIÓ DE TASQUES I PRODUCTES 

Tasca Producte Eina Volum anual 
(aprox.) Persones Costos / 

Classificació 

Coordinació de 
Servei  - 29 persones 

supervisades  
1  

Suport 
Administratiu Cap 
de Servei 

 - - 1  

Manteniment 
informàtic general  - - 50%T 3.000.000 ptes / 

any 
Secció 
d’Administració     A 

Coordinació de 
 Secció 

 - 
13 persones 
supervisades  

1  

Arxiu  - - 1 
3.800.000 
 ptes / any 

 Formularis TA2  Manual / 
Ofimàtica 3500 25%CN+20%A 600 ptes / 

formulari 

 Formularis P9  Manual / SIP 3000 60%A 1.000 ptes / 
formulari 

 Llicències IT AS400 30 5%A 8.300 ptes / 
llicència 

 Certificats d’empresa Ofimàtica 200 25%CN 5.500 ptes / 
certificat 

 Certificats de 
maternitat 

Manual 75 5%A 3.300 ptes / 
certificat 

 Certificats de 
Pagament directe 

Manual 75 5%A 3.300 ptes / 
certificat 

 Certificats de relació 
contractual 

AS400 150 8%CN 2.300 ptes / 
certificat 

 Comunicats 
d’accident 

Manual 45 5%A 5.500 ptes / part 

Assistència 
sanitària i 
pagaments  

 Manual 
4 x 80 persones 

+ 12 mesos  
10%CN 

440.000  
ptes / any 

 TC’s GIP 
144+132 

(complementari 
desembre) 

32%CN + 
10%T 

7.700 ptes / 
document 

 Contractacions  GIP/ Ofimàtica 2700 
100%RU+ 
100%AA+ 
100%AA 

4.900 ptes / 
contractació 

 Triennis  SIP 800 20%CN 1.250 ptes / trienni

 Bestretes  GIP 130 7%A 2.300 ptes / 
bestreta 

 Variacions en 
nòmina  

GIP 3600 29%CN+ 
28%A+51%A 

1.400 ptes / 
variació 

 Festius  GIP/ Ofimàtica 7400 23%A+ 3%T 185 ptes / acció 

 Hores extres GIP 2000 8%A 200 ptes / acció 



Optimització d’una Unitat de Serveis Generals      9 

 

 

Tasca Producte Eina Volum anual 
(aprox.) Persones Costos / 

Classificació 

 Retencions judicials  GIP 60 10%CN 8.300 ptes / 
retenció 

 Estadis  Manual 60 13%A 11.000 ptes / 
estadi 

 Nòmines  GIP / SIP 12 mesos  38%CN+28%A
+29%A+7%T 

425.000 ptes / 
nòmina 

 Cartes de retorn de 
nòmina 

Ofimàtica 145 13%A 3.900 ptes / carta 

 Renda anual GIP / SIP 5 tipus de 
nòmines  

3%CN 30.000 ptes  / 
formulari 

 Excedències  AS400 / 
Ofimàtica 60 4%RU+ 11%A 12.000 ptes / 

excedència 

 Jubilacions  AS400 / 
Ofimàtica 35 6%RU+ 11%A 23.000 ptes / 

jubilació 

 Reingressos  AS400 / 
Ofimàtica 15 6%RU+ 6%A 37.000 ptes / 

reingrés  

 Provisions de llocs  GIP / AS400 / 
Ofimàtica 254 18%RU+ 17%A 6.400 ptes / 

provisió 

 Certificats de grau 
personal 

AS400 / GIP 50 6%RU 5.200 ptes / 
certificat 

 Certificacions de 
Serveis prestats  

GIP-SIP/ 
AS400/ 
Ofimàtica 

1700 12%RU+ 23%A 1.000 ptes / 
certificat 

 Compatibilitats AS400 110 23%A 10.000 ptes / 
compatibilitat 

 Enquestes  GIP / Ofimàtica 28 5%RU 7.800 ptes / 
enquesta 

Actualització GIP  GIP - 22%RU 
950.000  
ptes / any 

Administració  
GIP-SIP 

 GIP / SIP 
45 usuaris GIP 

18 usuaris mòdul 
SIP 

21%RU+ 9%A 
17.000 ptes  / 
usuari 

 Talonaris de Tiquets 
Restaurant 

Aplicació 
específica 

10 comandes, 
cada una aprox. 
1100 talonaris 

25%RU 8 ptes / tiquet 

 Permisos  SIP/ Ofimàtica 3000 75%RU+ 5%T 
1.250 ptes / 
permís 

 Dietes  AS400 / Host 
183 lots (5-15 
dietes per lot) 

50%AA 12.000 ptes / lot 

Control Horari  Aplicació 
específica 

29 persones + 
60 unitats  

30%AA+ 15%T 2.400.000 ptes / 
any 

 Targetes 
identificatives 

Ofimàtica 
11 comandes x 

40 targetes cada 
una 

20%AA 
2.000 ptes / 
tarjeta 

Secció de 
 Planificació 

    B 

 Exp. de Modificació 
de les RLT 

GIP / GLT 
(apl.pròpia) 130 10%RA+ 

40%CN 
19.000 ptes / 
expedient 

 Manteniment 
plantilles RLT 

Host 50 20%CN 18.000 ptes. / 
actuació 
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Tasca Producte Eina Volum anual 
(aprox.) Persones Costos / 

Classificació 

 
Exp. . de permutes 
de dotacions 
pressupostàries  

Host 90 5%RA+ 8%CN 
7.800 ptes / 
expedient 

 
Exp. de 
transferències i 
modificacions de 
crèdits  

Host 25 5%RA+15%CN 
41.000 ptes / 
expedient 

Pressupost capítol I  Host 13.000 MM ptes. 22%CN 1.000.000 ptes / 
any  

Dissenys, estudis i  
anàlisis de costs  

 - - 50%RA+ 
55%CN 

5.900.000 ptes / 
any 

Explotació de dades   GIP - 20%RA+ 
30%CN 

2.700.000 ptes / 
any 

Selecció de personal  GIP / AS400 - 10%RA+ 
10%CN 

1.100.000 ptes / 
any 

TOTAL   3200 llocs  3 5.000 ptes / lloc 

Àrea de Formació     C 

 Activitats pla de 
formació B.S. 

Ofimàtica / GIP 118 63%RA+ 
80%AA+10%T 

79.000 ptes / 
activitat 

 Activitats externes al 
pla de formació B.S. 

Ofimàtica / GIP 650 23%RA+ 
15%AA 

4.000 ptes / 
activitat 

 Convenis de 
pràctiques  

Ofimàtica 346 8%RA 2.000 ptes / 
conveni 

 Oferta de béns i 
Serveis 

Intranet  90 ofertes  1%RA 1.000 ptes / 
oferta 

Pla d’acollida 
personal  - Anual 5%RA+ 5%AA 600.000 ptes / 

any 

Àrea de 
Convocatòries1     B 

 Concurs personal 
funcionari 

Ofimàtica 80 places    

 Concurs trasllat 
personal laboral 

Ofimàtica 350 places /  
3 anys  

  

 Concurs -oposició 
personal laboral 

Aplicació pròpia 
250 places / 

 3 anys  
  

TOTAL   280 3 
36.000 ptes / 
plaça 

Àrea Relacions 
Laborals     B 

 Expedients jurídics  AS400 45 7%RA+ 15%T 42.000 ptes / 
expedient 

 Expedients de 
mobilitat funcional 

AS400 50 17%RA+ 15%T 56.000 ptes / 
expedient 

 Expedients 
disciplinaris  

AS400 30 16%RA+ 10%T 75.000 ptes / 
expedient 

Consultes 
jurídiques internes  

 AS400 + 
Ofimàtica 

50 5%RA+ 5%T 
17.000 ptes / 
consulta 
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Tasca Producte Eina Volum anual 
(aprox.) Persones Costos / 

Classificació 

Control de crèdit 
sindical  Ofimàtica 

Supervisió de 80 
persones * 12 

mesos 
5%RA+ 5%T 

900.000  
ptes / any 

Comitè Seguretat i 
Salut Laboral 

 Ofimàtica 12 reunions  16%RA+ 40%T 
75.000 ptes / 
reunió 

Reunions amb 
òrgans de 
representació 

 AS400 + 
Ofimàtica 25 17%RA 60.000 ptes / 

reunió 

Reunions d’òrgans 
de l’administració  AS400 + 

Ofimàtica 25 17%RA 60.000 ptes / 
reunió 

Convocatòries 
Fons Acció Social  AS400 2 10%T 

435.000 ptes / 
convocatòria 

TOTAL   3200 llocs  2 5.500 ptes / lloc 

Àrea de 
Prevenció de  
Riscs 

    B 

 AIRL propis AS400 / 
Ofimàtica 5 10%RA 175.000 ptes / 

AIRL 

 AIRL supervisats AS400 / 
Ofimàtica 36 20%RA 48.000 ptes / 

AIRL 

 PEI supervisats  AS400 / 
Ofimàtica 35 20%RA 50.000 ptes / 

PEI 

 
Actuacions respecte 
a les comunicacions 
del CSS 

AS400 / 
Ofimàtica 44 2%RA 

4.000 ptes / 
actuació 

 Informes específics 
propis  

AS400 / 
Ofimàtica 5 15%RA+ 

10%EP 
350.000 ptes / 
informe 

 Informes específics 
aliens  

AS400 / 
Ofimàtica 2 10%RA 435.000 ptes / 

informe 

 Revisions mèdiques  AS400 / 
Ofimàtica 950 5%RA+40%EP 2.300 ptes / 

revisió 

Reunions   AS400 / 
Ofimàtica 50 5%RA+20%EP 26.000 ptes / 

reunió 

Vigilància de la 
salut 

 Apl. pròpia - 6%RA+30%EP 1.900.000 
 ptes / any 

Ergonomia  AS400 / 
Ofimàtica - 5%RA 450.000  

ptes / any 

 Mesuraments 
higiènics  

AS400 / 
Ofimàtica 15 2%RA 

11.000 ptes / 
mesurament 

TOTAL   3200 llocs  2(3)2 4.100 ptes / lloc 

1 La unitat no ha lliurat les enquestes 

2 Les dades del responsable d’àrea corresponen a l’any passat, on hi havia 3 persones a la     Secció, 

en canvi les del tècnic de prevenció corresponen a una estimació per aquest any. 
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CS: Cap de Secció T:   Tècnic 

RA: Responsable d’Àrea EP:  Especialista en Prevenció 

RU:  Responsable d’unitat  A:   Administratiu 

CN:  Cap de Negociat AA:  Auxiliar Administratiu 

 

B.2.2. DESCRIPCIÓ DE TASQUES  

B.2.2.1. Administració de Personal 

B.2.2.1.1.  Assegurances Socials 

§ Formularis TA2: Cada vegada que es produeix una alta a la Seguretat Social, s’ha 

d’omplir aquest formulari amb les dades de la persona i enviar-lo a Tresoreria General.  

§ Formularis P9: Aquests formularis s’omplen cada vegada que es produeix una baixa per 

incapacitat temporal (IT). S’introdueixen les dades al SIP i periòdicament s’envia 

juntament amb un llistat a l’INSS. La unitat confecciona manualment una fitxa per al 

seguiment de la baixa i del substitut en cada cas. 

§ Certificats: El negociat d’Assegurances Socials també s’encarrega d’elaborar els 

següents certificats: 

- Certificats d’Empresa, on s’indiquen les últimes cotitzacions de treballador tant 

per poder percebre la prestació per atur o bé per jubilació. 

- Certificats de Maternitat 

- Certificats d’Invalidesa, en aquells casos on la incapacitat temporal supera els 18 

mesos 

- Certificats de Pagament Directe, quan estant un treballador de baixa se li 

extingeix el contracte 
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- Certificats de Relació Contractual, necessaris en aquells casos on la durada de la 

relació laboral és menor que el temps necessari per a poder elaborar el document 

de contractació. 

- Llicències d’Incapacitat Temporal (IT): Per a aquells treballadors que estan sota 

el règim laboral de MUFACE, i que a partir del quart mes d’IT requereixen 

mensualment d’aquest certificat. 

§ Comunicats d’accident: En aquells casos en que s’ha produït un accident laboral a la 

província de Barcelona, la unitat elabora el comunicat i li envia a la mútua corresponent. 

Assistència sanitària i manament de pagaments: Cada 3 mesos s’han de 

complimentar uns impresos  relatius al pagament de l’assistència sanitària del 

col·lectiu de personal traspassat d’altres administracions que no se li descompta 

aquest concepte de la nòmina i al que, per tant se li ha de realitzar aquest procés. 

Addicionalment es supervisen en cada nòmina els pagaments de quotes sindicals, 

Muface i Drets passius del personal que, per la seva condició, ho requereix. 

§ TC´s: Els TC són els documents que reflexen les cotitzacions dels treballadors i que 

s’envien a l’INSS. Mensualment s’han de fer 2 documents (TC1 i TC2) per cada un dels 

números patronals que hi ha al Departament. Aquests documents són generats 

automàticament pel GIP/SIP durant el procés de nòmina. No obstant s’han de verificar i 

recalcular si és necessari aquells casos en que les substitucions no han cobert tot el 

mes. Pels treballadors del règim MUNPAL els TC s’han de calcular manualment, doncs 

el sistema no els genera automàticament. El més de Desembre es genera un document 

complementari per tots els números patronals i per tots els mesos anteriors. 

B.2.2.1.2.  Contractacions 

§ Altes: Del total de contractacions que es realitzen, un 90% corresponen a substitucions 

de personal laboral que han de ser resoltes amb urgència. En aquests casos la tasca 

més laboriosa és la de cercar aquest substitut. Es disposa d’una borsa de treball a partir 

de la qual es genera un llistat ordenat per puntuació segons les característiques del lloc. 

Mitjançant trucades telefòniques es contacta amb els candidats fins que algun accepta 

l’oferta. Si en esgotar-se els candidats no s’ha trobat el substitut, es contacta amb el 

centre per a que proposi els seus candidats. En qualsevol cas, es genera el contracte 

per tal que el treballador el signi. 
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En els casos de personal docent, la DGFA s’encarrega de seleccionar el substitut, 

mentre que en les substitucions/vacants de personal funcionari es consulta a la borsa de 

redistribució i a la borsa del Servei de Col·locació. 

Quan un treballador que ha estat substituït, retorna a la feina la mateixa unitat de 

contractació s’encarrega d’introduir aquesta baixa al GIP. D’igual manera elabora les 

Resolucions de Cessament per a aquells casos de renúncia. 

B.2.2.1.3.  Nòmines 

§ Triennis: Es fa una petició al SIP, de la qual s’obté com a resultat un llistat amb totes les 

persones a les que els hi venç un trienni. A partir d’aquest llistat i sota la signatura de 

l’interventor, s’introdueixen les dades al sistema per a que aquests triennis entrin en 

nòmina. 

§ Bestretes: De la mateixa manera en cas de sol·licitar un avançament de la nòmina, 

s’introdueix el sistema per a que aquest fet es vegi reflexat en el següent procés de 

nòmines . 

§ Variacions en nòmina: Sota aquest concepte s’engloben totes aquelles altes, baixes o 

modificacions que s’han d’introduir al sistema i que tinguin repercussió en la nòmina: 

altes, baixes, funcions de superior categoria, canvi de dades bancàries… 

§ Hores extres i festius : Ambdós conceptes s’han d’introduir al sistema per a la seva 

posterior retribució en la nòmina. Però mentre que en el primer cas les dades s’entren 

directament, en el segon cas es realitza un bolcat mitjançant una aplicació informàtica 

que té en compte els diferents preus pactats segons convenis.  

§ Retencions judicials: Periòdicament arriben les ordres judicials de retenció de nòmina de 

treballadors del Departament. Des de la unitat, i sota les limitacions establertes, 

s’introdueixen al sistema les dades per a poder executar aquesta ordre. 

§ Estadis: El personal docent, en funció de l’antiguitat i els cursos realitzats pot optar a les 

bonificacions de sou per estadis. Cada 6 anys, sempre i quan es compleixin les 

condicions establertes, venç un estadi, i aquest fet ha de veure’s reflexat a la nòmina. El 

reconeixement d’estadis ve iniciat per una petició de l’interessat. A partir d’aquesta es 

comprova la documentació i si aquesta és correcta  i suficient es procedeix al 

reconeixement i a la seva inclusió en la nòmina. 
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§ Nòmines: El procés de nòmines es realitza mitjançant una primera petició de prova al 

Centre Informàtic de la Generalitat, la seva posterior verificació mitjançant llistats i la 

petició del procés definitiu. En concret hi ha dos processos, el càlcul de l’IRPF i el càlcul 

de la nòmina. En ambdós casos es verifiquen els càlculs realitzats en aquells 

treballadors que han sofert variacions (altes, baixes, maternitats,…). En aquells casos en 

que el treballador ha percebut un sou superior al que li correspon, es fa una carta 

sol·licitant la devolució d’aquest import. 

§ Renda anual: La unitat s’encarrega de complimentar l’imprès 190 relatiu a l’IRPF dels 5 

tipus de nòmines existents en el Departament. Per a aquesta tasca, es porta un control 

mensual de l’IRPF que es corrobora amb els càlculs que realitza el sistema. 

B.2.2.1.4.  Situacions Administratives 

La funció de la unitat depèn de si el personal és funcionari, on llavors les resolucions les fa 

Funció Pública i el paper de la unitat és el de la tramitació de la sol·licitud, o si el personal és 

laboral o docent, on llavors és la pròpia unitat qui realitza les resolucions. Es tramiten en 

aquesta unitat excedències, serveis especials, serveis en altres administracions… 

§ Jubilacions: Pel que fa a jubilacions voluntàries, la competència de la resolució depèn 

igualment del règim del treballador. Pels funcionaris, es tramita la sol·licitud a Funció 

Pública, pel personal docent s’elaboren la proposta de resolució i la resolució i s’envien 

juntament amb un l’imprès J a Madrid, per que es tramiti la jubilació. Pel personal laboral, 

és la pròpia unitat qui fa la resolució, la notifica a l’interessat i posteriorment es tramita el 

Premi de jubilació. Pel que fa a jubilacions forçoses, periòdicament es fan extraccions del 

sistema i s’envien comunicats als treballadors indicant aquest fet. 

§ Reingressos: La unitat fa un anàlisi del lloc de reingrés i elabora la resolució 

corresponent. 

§ Provisions de llocs: S’inclouen sota aquest concepte la introducció al sistema, així com la 

emissió de la resolució corresponent, d’encàrrecs de funcions, comissions de serveis, 

redistribucions, nomenaments eventuals… 

§ Certificats de grau personal: La unitat elabora aquests certificats sota petició del 

treballador, al qual se li pot concedir una categoria superior després d’un període de 

temps realitzant tasques lloc de treball que te assignada l’esmentada categoria. 
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§ Certificacions de serveis prestats: Tot i que aquests certificats s’extreuen 

automàticament, pot ser necessària la consulta addicional al sistema. Aquests 

documents certifiquen les tasques realitzades en l’administració. 

§ Compatibilitats: Prèvia sol·licitud del treballador o bé a informació de la unitat 

d’assegurances socials, es verifica la compatibilitat de dues activitats amb la legislació 

vigent i se’n redacta la resolució corresponent. 

§ Enquestes: Periòdicament es complimenten les enquestes per al Ministeri de Treball i 

per a Estadística relatives a la conjuntura laboral i a l’índex de costos laborals 

respectivament. 

§ Actualització GIP: Es realitza la regularització i actualització del registre informàtic de les 

dades referents als expedients personals. Aquest procés està directament relacionat 

amb les altres tasques que es realitzen a la Secció (triennis, certificats, etc.) i inclou 

l’actualització de dades de personal docent, de personal transferit, dades incorrectes, 

etc. 

§ Administració GIP-SIP: La unitat s’encarrega del control, administració i assessorament 

dels usuaris del Departament. Les aplicacions que s’administren són el GIP, el mòdul 

d’expedients del SIP i l’aplicació de dietes DAI. 

B.2.2.1.5.  Incidències 

§ Tiquets Restaurant: La unitat s’encarrega de canalitzar les peticions de les unitats i 

realitzar-ne la comanda mitjançant una aplicació destinada a aquest efecte. 

Addicionalment s’encarrega de la gestió dels tiquets caducats, retornant-los a l’empresa. 

§ Permisos : Pel que fa als permisos que no afecten a nòmina el procediment està 

descentralitzat en les Delegacions Territorials mentre que respecte a la tramitació dels 

permisos que afecten a nòmina, es realitza la de tot el Departament. En ambdós casos 

es verifica al sistema la possibilitat de gaudir d’aquest permís i se’n fa la resolució. 

Corresponen a aquest tipus de permisos, les vacances, els dies d’assumptes propis, etc. 

§ Dietes: La tramitació de les dietes es realitza directament al sistema, mitjançant un 

mòdul destinat a aquest efecte. S’introdueixen les dades de cada concepte i s’agrupen 

les dietes en lots. En aquest aspecte, només es gestionen directament les dietes de 

Secretaria i Conselleria, la resta d’unitats del Departament (Delegacions Territorials, 
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DGAC, etc.) les gestionen ells i la unitat només realitza la tramitació. S’extrau el llistat de 

l’agrupació i s’envia a intervenció. Un cop autoritzat per intervenció es tramet a l’àrea de 

Planificació per a que elabori l’ADOP. Un cop signat aquest pel Secretari, es tramet de 

nou a Intervenció i a finalment al Departament d’Economia i Finances per a que realitzi el 

seu abonament. 

§ Control Horari: La unitat s’encarrega de l’administració de l’aplicació de Control Horari, 

introduint-ne totes les variacions del personal de Palau de Mar que es produeixen (altes, 

baixes, canvis d’horari, permisos…), i realitzant el control particular del personal del 

Servei. 

§ Targetes identificatives: A partir de la sol·licitud de l’òrgan corresponent, es revisa al GIP 

les dades de la persona i del lloc de treball i s’omple una fitxa. Amb el conjunt de fitxes 

implementades, periòdicament es realitza una comanda a l’empresa que elabora les 

targetes i es fa el control de la correcta recepció d’aquestes. Finalment es fa la 

distribució als òrgans corresponents. 

B.2.2.2. Planificació 

§ Expedients de modificació de les RLT: A partir de la proposta de la unitat promotora, 

s’obre l’expedient i s’analitza la seva viabilitat tècnica i pressupostària. Un cop realitzada 

la proposta, aquesta s’envia a la D.G. de la Funció Pública que elabora la seva resolució. 

Si es tracta de modificacions que afecten a llocs pressupostats, s’iniciarà un expedient 

de permuta o de modificació de crèdit per al seu finançament. Finalment, un cop 

realitzada la modificació, es tramet la resolució a la Secció de Personal per a que es 

realitzin els tràmits oportuns. 

§ Manteniment plantilles RLT: Correspon a totes aquelles actuacions que no comporten 

l’inici d’un expedient, com ara modificacions de centre de treball dins la mateixa localitat, 

altes i/o modificacions de centres de formació d’adults, detecció i esmena de duplicitats o 

incorreccions en les RLT, etc. 

§ Permutes de dotacions pressupostàries: Aquests expedients són motivats per la 

modificació del cost d’un lloc determinat o bé per tal de traspassar una dotació 

pressupostària d’un lloc a un altre, amb la condició que aquesta es produeixi sense 

variació de Secció, Servei i partida pressupostària. Si la permuta és entre dotacions de 

cost i característiques idèntiques la resolució és aprovada per la intervenció delegada, en 
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cas contrari aquesta es genera al host i es tramita a la D.G. de Pressupostos i Tresor per 

tal que resolgui. 

§ Transferències i modificacions de crèdits: Aquests expedients s’originen en els casos no 

coberts en els expedients anteriors, és a dir, quan la dotacions d’origen i destinació són 

de diferent Servei o les partides pertanyen a articles diferents. No obstant 

excepcionalment poden tenir com a finalitat finançar insuficiències pressupostàries. 

L’expedient s’analitza i es tramet al Servei de Gestió Econòmica i Pressupostos per a la 

seva resolució. 

§ Pressupost capítol I: La unitat s’encarrega de la confecció i seguiment del pressupost de 

capítol I del Departament. En aquest sentit anualment es realitza la confecció del 

pressupost, i un cop adjudicat, la elaboració de tots els documents comptables, i 

mensualment s’elabora un informe intern de control del pressupost i projecció de la 

despesa. 

§ Disseny, estudis i anàlisi de costs : Com a unitat planificadora, periòdicament s’estudien i 

s’analitzen possibles actuacions que tenen com a objectiu la regularització de les 

estructures de la plantilla. Aquests estudis estan enfocats des de les vessants tècnica, 

pel que respecta a les RLT, i pressupostària. Addicionalment també es realitzen estudis 

purament econòmic relatius als costos, tant per centres o agrupacions de centres de 

despesa, com per conceptes de cobrament (festius, hores extres, …), o d’operacions 

puntuals. 

§ Explotació de dades: La unitat s’encarrega de confeccionar, sota petició, llistats o 

informes de la plantilla del Departament. Per a realitzar aquests documents, es fan 

extraccions del sistema i posteriorment es depuren. 

§ Selecció de personal: Tant pel que fa a personal laboral com a personal funcionari, 

prèviament a treure la convocatòria, es realitza un estudi de les places disponibles. En 

cas de personal laboral es fan extraccions del sistema per tal de definir els llocs que 

s’oferiran, mentre que per a les convocatòries de personal funcionari, es revisa el llistat 

realitzat per funció pública, es proposen els canvis necessaris i es fa el seguiment de la 

convocatòria fins a la seva resolució.  
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B.2.2.3. Formació 

§ Pla de formació de B.S.: Anualment es prepara un pla de formació a partir de les 

necessitats manifestades per les diferents unitats que composen el Departament i de les 

avaluacions dels plans d’anys anteriors. S’elabora el programa de cada activitat 

juntament amb la unitat sol·licitant i es procedeix a la contractació del professorat. Es 

redacta un dossier que es distribueix a tot el personal amb la relació d’activitats 

programades i es gestionen les sol·licituds d’assistència a aquestes activitats. Es 

seleccionen els candidats i es fa un seguiment de l’assistència. Un cop finalitzada 

l’activitat s’elaboren els certificats pertinents, s’introdueixen al sistema, i es fa un informe 

d’avaluació del curs. La unitat s’encarrega del control del pressupost destinat a formació, 

tant del propi del Departament com del destinat per l’AFCAP de manera que en funció de 

l’evolució d’aquest es poden programar activitats no programades inicialment. 

§ Activitats externes al pla de formació: L’àrea de formació disposa d’un pressupost que 

gestiona per a aquelles activitats no incloses en el pla de formació. A partir de la 

sol·licitud de l’interessat, s’analitza i es resol la seva autorització. L’aprovació pot anar 

acompanyada del reembossament de l’import de l’activitat. També s’inclouen dins 

d’aquest grup d’activitats, aquelles programades pel Gabinet d’Estudis, de les quals es 

centralitza la recepció de sol·licituds i selecció de candidats. 

§ Convenis de pràctiques: Periòdicament es signen convenis amb institucions per a la 

incorporació de personal en pràctiques. La unitat prepara aquests convenis i gestiona el 

pressupost del Departament per a aquest tipus de contractació. 

§ Oferta de béns i serveis: Es realitza la distribució d’aquelles ofertes que beneficien al 

personal del Departament, mitjançant la Intranet, el correu electrònic o simplement un 

fulletó de paper. 

§ Acollida de personal: La unitat s’encarrega d’elaborar el Manual d’Acollida del nou 

personal, així com d’assessorar i orientar al personal de nova incorporació i a les 

persones que finalitzen la seva relació laboral amb el Departament.  

B.2.2.4. Convocatòries 

§ Concurs provisió de personal funcionari: Els concursos per a cobrir places de personal 

funcionari es poden realitzar en una fase, on només es tenen en compte els mèrits dels 

sol·licitants o en dues fases, on a més es realitza una prova als candidats. Corresponen 
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al primer cas, aquelles provisions de llocs que es realitzen pel sistema de lliure 

designació, essent realitzades les convocatòries de càrrecs de comandament i de llocs 

singulars en dues fases. En ambdós casos es redacten les bases de la convocatòria i, 

una vegada aprovades, es publiquen. Es reben les sol·licituds, juntament amb la 

documentació necessària i en base a aquestes es fa una verificació i seguiment de la 

documentació que manca i una proposta de puntuació de mèrits. Paral·lelament, si es 

realitza una prova, la unitat promotora habitualment prepara el contingut d’aquesta i 

s’aprova per la Junta de Mèrits. Un cop realitzada aquesta prova, es fa una proposta de 

puntuació que també ha d’ésser aprovada per la Junta i es publica la llista de puntuació 

definitiva. Finalment la unitat s’encarrega de la realització nomenament i presa de 

possessió dels candidats seleccionats. 

§ Concurs trasllat personal laboral: Previ al concurs-oposició obert a tot el públic en 

general, s’ofereixen les places existents al personal laboral del Departament. El procés 

es similar a l’anterior, però en aquest cas el volum de sol·licituds tractades és 

considerablement menor al concurs-oposició. 

§ Concurs-oposició personal laboral: Periòdicament, es fa una convocatòria oberta oferint 

les places vacants de personal laboral del Departament. Primerament, juntament amb 

l’àrea de planificació, es realitza un estudi acurat de les places existents i en base a 

aquestes es redacten les bases de la convocatòria, que inclouen tant la descripció dels 

llocs com la documentació necessària i  característiques del procés de selecció. Quan en 

reben les sol·licituds, es fa una verificació de la documentació aportada i es publica una 

primera llista provisional amb les manques de documentació i les sol·licituds no 

acceptades. Després de les al·legacions i la conseqüent revisió, es publica la llista 

definitiva i es comencen a preparar les proves específiques per a cada una de les 

categories ofertades. En aquest sentit en base al temari definit, es coordina la redacció i 

selecció de preguntes amb les Direccions General implicades. Depenent de la 

convocatòria hi ha diferents proves, però en general hi ha una prova específica, una de 

nivell de català i una altra de psicotècnica. Aquestes proves són eliminatòries i entre 

cadascuna d’elles hi ha un termini per a les al·legacions i revisions. Un cop realitzades i 

corregides les proves, es fa una revisió dels mèrits dels candidats que les han superat i 

es fa una proposta de puntuació, que aprova l’Òrgan Tècnic de Valoració. Finalment 

s’elabora i publica la llista d’assignació i, un cop superat el termini per a les al·legacions 

es publica la llista definitiva. 
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B.2.2.5. Relacions laborals 

§ Expedients jurídics: Des de l’Assessoria Jurídica es trameten  els escrits que comporten 

la realització de gestions que afecten al Servei (retencions salarials, sentencies judicials, 

etc.) La unitat estudia aquests escrits i en gestiona l’expedient, donant resposta a 

Assessoria. 

§ Expedients de mobilitat funcional: Quan, per raons de capacitat organitzativa, es rep una 

proposta d’un òrgan superior o d’alguna direcció general que comporta una modificació 

de condicions laborals del personal del Departament, la unitat prepara la resolució a 

aquesta proposta, reclamant la documentació necessària i canalitzant els tràmits amb els 

representants legals dels treballadors. 

§ Expedients disciplinaris: La unitat rep la proposta d’incoació de l’expedient, l’analitza i si 

així ho conclou, genera la resolució i obre l’expedient. Posteriorment aquesta es notifica 

als interessats, i es dóna suport jurídic a l’instructor de l’expedient. 

§ Consultes jurídiques internes: La unitat s’encarrega d’estudiar, analitzar i assessorar en 

temes laborals i sindicals a altres unitats del Departament.  

§ Control del crèdit sindical: Periòdicament la D.G. de la Funció Pública comunica el crèdit 

horari dels representants legals dels treballadors. A partir d’aquesta informació, es 

controla que no es sobrepassi el límit. Addicionalment també es controla no es superi el 

límit del crèdit assambleari. 

§ Assistència a reunions: La unitat té com a funció l’assistència a les reunions del Comitè 

de Seguretat i Salut Laboral, reunions amb òrgans de representació dels treballadors i 

reunions amb altres òrgans de l’administració. La periodicitat d’aquestes reunions és 

variable i en bastants casos comporta una reunió prèvia amb altres membres. La unitat a 

més, gestiona la Secretaria del Comitè de S.S.L. i com a tal, elabora les actes, notifica 

els acords i realitza les convocatòries. 

§ Convocatòries Fons d’Acció Social: La unitat actua com a nexe entre Funció Pública, que 

és qui realitza la convocatòria, i els centres del Departament que poden optar a aquest 

tipus de subvencions. En aquest sentit distribueix la informació de la convocatòria i 

realitza les tasques d’assessorament necessàries. 
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B.2.2.6. Prevenció de Riscs Laborals 

§ Avaluacions Inicials de Risc Laboral (AIRL): D’acord amb les directriu i normativa actuals 

en matèria de riscs laborals, s’han realitzat aquests informes que identifiques i valoren 

els riscs existents en el centre. La unitat ha elaborat alguns d’aquests informes, i la gran 

majoria s’ha encarregat a Mútues d’accidents.  S’han coordinat les visites als centres i 

s’han revisat els informes realitzats. 

§ Plans d’Emergència Interior (PEI): La unitat s’ha encarregat de supervisar i revisar 

aquests informes, elaborats per les Mútues d’accidents. Posteriorment es realitza la 

implantació d’aquests informes, que consta de dues parts: la formació del personal i el 

simulacre. En bastants casos, la mateixa empresa que realitza el PEI realitza aquesta 

implantació, però en altres casos la unitat s’encarrega de contractar la formació pràctica 

a altres empreses i fer-ne el seguiment. 

§ Actuacions respecte a les comunicacions del CSS: Com a membre del Comitè de 

Seguretat i Salut, la unitat ha assessorat i respost a totes les qüestions plantejades per 

aquest comitè en matèria de seguretat, higiene, ergonomia, vigilància de la salut i risc 

laboral en general. 

§ Informes específics: La unitat també realitza informes sobre temes concrets en matèria 

de prevenció o d’anàlisi de llocs de treball específics. Aquests informes son elaborats per 

personal propi o bé encarregats a Serveis de prevenció aliens. 

§ Revisions mèdiques: La unitat coordina les actuacions de les Mútues en els centres, 

centralitzant la recepció de peticions, concretant el tipus de reconeixement i finalment 

comunicant la data i el lloc on es realitzaran. En determinats casos, la pròpia unitat 

realitza la distribució dels resultats. Aquestes revisions corresponen en una primera fase 

a l’avaluació inicial del personal, i posteriorment es realitzaran en aquells casos en que 

s’estableixi la seva necessitat ( després d’absències prolongades, incorporacions, etc.) 

§ Reunions: Periòdicament el personal de la unitat participa en les reunions amb les 

Mútues i en els diferents Comitès i Comissions de seguretat i Riscs Laborals de 

l’Administració. Igualment s’assisteix puntualment, i en qualitat d’assessor, a inspeccions 

de treball. 

§ Vigilància de la salut: La unitat coordina les tres mútues que realitzen aquest servei als 

diferents centres del Departament i de l’ENS . L’objectiu d’aquest servei és realitzar un 
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seguiment de la salut del personal del Departament mitjançant els reconeixements abans 

esmentats. A més dels s’encarrega de promoure campanyes preventives (vacunacions, 

hipertensió arterial, etc.) i realitzar una vigilància dels riscs associats als diferents llocs 

de treball. 

§ Ergonomia: Igual que en cas anterior, la unitat s’encarrega de realitzar els estudis 

necessaris i impulsar les mesures necessàries per a la millora dels llocs de treball i la 

prevenció de lesions associades a aspectes ergonòmics. 

§ Higiene: En aquells casos en que el resultat de l’AIRL ho recomana, es realitzen 

mesuraments a nivell d’exposició a temperatures elevades i al soroll, en el moment de 

màxima activitat. 
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B.3. SERVEI DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI. 

B.3.1. RELACIÓ DE TASQUES I PRODUCTES 

 

Tasca Producte Eina Volum anual 
(aprox.) Persones Costos / 

Classificació 

Coordinació de 
Servei 

 - 12 persones 
supervisades  

67%CSE  

Suport 
Administratiu Cap 
de Servei 

 - - 1  

Representant legal 
dels treballadors  

 - - 1 
3.500.000 ptes / 
any 

Secció de 
Patrimoni 

    B 

Suport 
Administratiu  - - 35%AA  

 Pagaments IBI i 
taxes 

AS400 / SIPI / 
Ofimàtica 200 18%T 6.800 

 ptes / pagament 

 Exp. de Comunitat 
de Propietaris  

AS400 / 
Ofimàtica 43 1%CS + 25%AA 28.000 ptes/exp 

 Exp. Revisions de 
Renda 

AS400 / 
Ofimàtica 43 1%CS + 25%AA 28.000 ptes/exp 

 Exp. de Baixa de 
Béns Mobles  

AS400 / 
Ofimàtica 15 2%CS + 12%AA 49.000 ptes/exp 

 Exp. d’Acceptació 
de Béns Mobles  

AS400 / 
Ofimàtica 10 2%CS + 8%T 78.000 ptes/exp 

 Exp. Patrimonials 
de Béns Immobles  

SIPI / 
Ofimàtica 

39 altes + 22 
baixes + 25 
regularitzacions i 
seguiment 
d’expectatives 

47%CS + 72%T 
113.000 
ptes/exp 

 
Exp. de 
Responsabilitat 
Patrimonial 

AS400 / 
Ofimàtica 30 20%CS+ 6%AA 71.000 ptes/exp 

 Assegurances  AS400 / Host / 
Ofimàtica  9%CS + 2%T+ 

6%AA 
1.300.000 
ptes/any 

 Sinistres  AS400 / Host / 
Ofimàtica 

102 exp. 
sinistres  

3%CS + 25%AA 14.000 
ptes/sinistre 
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Tasca Producte Eina Volum anual 
(aprox.) Persones Costos / 

Classificació 

 Herències   
AS400 / 
Ofimàtica 

73 propostes 
her. intestades 
+ 28 herències 
testades  

13%CSE + 7%CS 
+ 6%AA 

21.000  
ptes/ herència 

Inventari béns 
mobles 1  AS400 / 

Ofimàtica  8%CS + 50%AA 2.460.000 ptes / 
any 

Gestió Parc Mòbil 
Departament 

 AS400 / 
Ofimàtica 30 vehicles  10%AA 15.000 

ptes/vehicle 

Secció de 
Contractació i 
Subministraments 

    A 

 Exp. de 
Subministraments  

Host 235 19%CS+ 2%A 2 7.800 ptes/exp 

 Exp. Devolució de 
Garanties  

AS400 222 78%A2 17.000 ptes/exp 

 Exp. Concurs B.S. Host 36 

 
5%CSE+30%CS+ 
42%RA3+7%A 2+ 
38%A   

 

180.000 
ptes/exp 

 Exp. Negociat B.S.  Host 90 
5%CSE+25%CS+
21%RA3+8%A 2+ 
23%AA 

53.000 ptes/exp 

 Exp. Pròrroga B.S. Host 78 16%CS+26%RA2+ 
4%A2+25%AA 45.000 ptes/exp 

 
Exp. Altres B.S. 
(Monitors, Menors, 
Privats,Convenis) 

Ofimàtica 70 10%CS+11%RA3+ 
1%A2+14%AA 

27.000 ptes/exp 

TOTAL 
CONTRACTACIÓ   274 exp.  61.000 ptes/exp 

 Exp. Concurs ENS  Host 65 5%CSE+38%RA+
30%AA 

55.000 ptes/exp 

 Exp. Negociat ENS  Host 23 5%CSE+16%RA+
20%AA 90.000 ptes/exp 

 Exp. Pròrroga ENS  Host 273 42%RA+50%AA 15.000 ptes/exp 

TOTAL 
CONTRACTACIÓ 
ENS  

  361 exp.  27.000 ptes/exp 

 Devolució 
Garanties  

Host 202 4%RA 950 
ptes/devolució 

 

1 Tasca prevista per aquest any 

2 Aquesta persona té un elevat índex de baixa laboral 
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3 Jornada laboral de 25 hores 

CSE: Cap de Servei     T:     Tècnic 

CS: Cap de Secció     A:     Administratiu 

RA: Responsable d’Àrea    AA:   Auxiliar Administratiu 

 

B.3.2. DESCRIPCIÓ DE TASQUES I PRODUCTES 

B.3.2.1. Patrimoni 

§ IBI i taxes: La unitat centralitza la recepció dels pagaments d’impostos i taxes 

corresponents als centres que són propietat del Departament i de l’ENS . Un  cop 

verificat que l’import sigui correcte, s’introdueixen les dades a l’aplicació SIPI i es tramet 

la factura a la unitat corresponent per a que procedeixi al seu pagament. En els centres 

nous aquesta verificació passa en molts casos per demanar la fitxa al cadastre i 

contrastar-la amb l’import a pagar. En cas que l’import no sigui correcte, es realitzen els 

tràmits necessaris amb l’ajuntament per a la seva resolució.  

§ Expedients de Comunitats de Propietaris: Gestió dels pagaments corresponents als 

centres que s’integren dins una Comunitat de Propietaris. Es realitza l’informe 

corresponent i la notificació a la unitat encarregada d’efectuar el pagament, ja sigui el 

Servei de Gestió Econòmica o Pressupostos a l’ENS . 

§ Expedients de revisions de renda: A instància de la propietat en la que està ubicat el 

local i de la que se'n disposa en condició d’arrendatari, es revisa i si és necessari es 

recalcula la  revisió del lloguer, s’elaboren l’informe i la resolució i un cop fiscalitzades 

per Intervenció, es notifica al propietari i es tramet la documentació a la unitat 

encarregada del seu pagament. 

§ Expedients de baixa de béns mobles: La unitat promotora realitza l’informe-petició de 

baixa del bé, i la Secció de Patrimoni prepara la resolució, que signarà l’òrgan 

competent.  En el cas que el bé pertanyi al Departament, també s’elabora el 

corresponent Certificat de Titularitat. Posteriorment es comunica la resolució a la 

Comissió de Subministraments. 
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§ Expedients d’acceptació de béns mobles: La donació, que tant pot ésser d’un particular 

com de qualsevol altre ens, ha d’anar acompanyada d’un informe-proposta i d’una 

resolució d’acceptació, les quals son elaborades per la unitat de Patrimoni. 

§ Expedients patrimonials de béns immobles: La unitat s’ocupa de la tramitació necessària 

tant en el cas d’adquisició de l’immoble com en la retrocessió d’aquest. En el primer cas, 

a partir d’una oferta de cessió, s’incoa l’expedient i es dóna d’alta al sistema. Es verifica 

la documentació aportada i es sol·licita a l’òrgan promotor la documentació que manca. 

Paral·lelament es sol·licita l’informe tècnic al Gabinet Tècnic i un informe d’existència de 

crèdit a Intervenció. A partir d’aquest punt la tramitació varia lleugerament en funció de si 

l’òrgan destinatari és el Departament o l’ENS . En cas que sigui el Departament, es 

prepara la documentació i es tramet a la Direcció General del Patrimoni (DGPG) 

juntament amb la proposta d’acceptació signada pel Secretari General. Un cop s’ha 

resolt l’expedient aquest retorna a la unitat i s’arxiva. En cas que l’òrgan destinatari sigui 

l’ENS , es sol·licita un informe jurídic i un econòmic a Assessoria Jurídica i a Intervenció 

respectivament. Es tramet l’expedient a la DGPG que elabora un informe vinculant. Un 

cop retorna l’expedient, es prepara la proposta d’Acord de Govern i finalment es tramet a 

l’ENS  per a que formalitzi l’escriptura.  

En cas de retrocessió de béns immobles, aquest s’ofereix a les altres unitats orgàniques 

del Departament a través del Secretari General, i a la resta de Departament a través de 

la DGPG. Un cop realitzat el procés, es dóna de baixa al sistema. 

La unitat també realitza tasques d’administració i manteniment de les dades patrimonials 

a l’aplicació interdepartamental SIPI. 

§ Expedients de responsabilitat patrimonial: La unitat s’encarrega d’instruir els expedients 

que es deriven d’accidents on hi són implicades les instal·lacions del Departament o 

l’ENS .  

§ Assegurances: La unitat gestiona les pòlisses de responsabilitat civil, vehicles, i 

d’accidents tant del Departament com de l’ENS . En el primer cas la unitat s’encarrega 

d’aportar tota la documentació necessària a la  Direcció general del Patrimoni, i participa 

en la Junta d’Assegurances de la Generalitat. En el segon cas, per la seva naturalesa 

d’organisme autònom, es procedeix a la contractació de les pòlisses de l’ENS . També 

es porta a terme la contractació de pòlisses per esdeveniments puntuals. A partir de la 

petició de la unitat promotora, i pel procediment de contractació establert segons l’import, 
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es selecciona una asseguradora i un cop la Direcció General de Patrimoni ha donat el 

seu vist i plau, es contracta. 

§ Sinistres: A partir de la comunicació de la Direcció general corresponent, la unitat 

s’encarrega d’informar del sinistre a la companyia asseguradora, i de fer-ne el 

seguiment, actuant com a nexe d’unió entre el centre on s’ha produït el sinistre i la 

companyia i aportant la documentació necessària .  

§ Herències: La participació de la unitat en la Junta Distribuïdora d’Herències implica, a 

més de l’assistència a les reunions d’aquesta, la recollida de documentació de les 

entitats candidates i la presentació i defensa d’aquestes davant la junta. S’elabora un 

informe proposta de beneficiari i un cop la junta ha resolt, es comunica el resultat a la 

entitat sol·licitant. 

§ Inventari de béns mobles: Aquesta tasca, l’inici de la qual està previst per aquest any, 

suposarà la coordinació i enregistrament en el sistema de l’inventari de tots els centres 

del Departament. De la mateixa manera es controlaran les modificacions d’aquest 

inventari per tal de mantenir la base de dades actualitzada. 

§ Gestió Parc Mòbil Departament: La unitat s’encarrega de totes les gestions 

administratives dels vehicles dels que disposa el Departament, excepte dels 6 vehicles 

en règim de ‘renting’ dels que disposa el Servei de Règim Interior, dels quals només es 

fa el manteniment de les dades que figuren a l’aplicació corporativa. En l’alta i baixa d’un 

vehicle la unitat s’encarrega de la tramitació necessària amb la Prefectura de Trànsit. Pel 

que fa al pagament d’impostos la unitat centralitza la recepció d’aquests i un cop 

enregistrada la despesa per la unitat corresponent s’envia a la unitat propietària del 

vehicle per a que adjunti el rebut amb la resta de documentació. Gestiona les 

assegurances dels vehicles tal i com s’ha exposat anteriorment. 

B.3.2.2. Contractació i Subministraments 

§ Expedients de subministraments: La tramitació d’aquests expedients varia en funció de si 

son béns homologats o no. En el primer cas l’aplicació informàtica genera l’expedient de 

compra, el qual passa per la Comissió de Subministraments, que n’estudia la seva 

aprovació. En el segon cas el procediment depèn de l’import. Per imports superiors a 2 

milions de ptes. l’expedient es tracta com un expedient de contractació i com a tal s’inicia 

un concurs o bé un procés de negociat. Si l’import es inferior, s’introdueixen totes les 
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dades al sistema i es procedeix tal i com en el cas d’un bé homologat, amb la única 

diferència que en aquest cas el subministrador no està predeterminat. 

§ Devolució de garanties: Un cop realitzat el servei pel qual s’ha contractat una empresa, 

es tramita la devolució de les garanties / avals que aquesta va haver de dipositar en 

durant el procés de contractació. 

§ Expedients de contractació per Concurs: A partir de la documentació presentada per la 

unitat demandant, es dóna d’alta l’expedient al sistema i s’inicia la tramitació. Es revisa el 

plec de prescripcions tècniques i es genera el plec de prescripcions administratives. Es 

prepara l’anunci per al DOGC i s’envia per a que el publiquin. Un cop rebudes les 

propostes, es revisen i es resol a través de la Mesa de Contractació. La resolució es 

notifica a les empreses licitants i es prepara el contracte per a la empresa adjudicatària. 

Cal dir que a la majoria de casos és la pròpia unitat la encarregada de redactar els plecs 

de prescripcions tècniques i d’elaborar els plecs de prescripcions administratives en 

aquells casos en que no se’n havia fet cap del mateix tipus. 

§ Expedients de contractació per Negociat: La tramitació d’aquest expedient és bastant 

similar a l’anterior, però en aquest cas no es publica cap anunci al DOGC. L’adjudicació 

es fa a partir de reunions mantingudes amb les empreses licitants. Aquesta negociació la 

porta a terme la majoria de casos la unitat promotora. 

§ Expedients de contractació per Pròrroga: Anualment s’informa a les diferents unitats dels 

contractes prorrogables i sota la seva petició s’inicia l’expedient. Aquest es dóna d’alta al 

sistema i es comproven les dades relatives a la pròrroga. Es notifica la empresa l’interès 

de prorrogar el contracte i si aquesta hi està d’acord es sol·licita i revisa la documentació 

addicional. Un cop verificada es prepara la resolució d’adjudicació i es notifica als 

interessats.  

Tant en aquest cas com en els expedients anteriors, si l’adjudicació supera els 2 milions 

de ptes. s’ha d’introduir una fitxa en l’aplicació del Registre Públic de Contractes, i si 

supera els 10 milions de ptes. a més s’ha de publicar l’anunci de l’adjudicació al DOGC. 

§ Altres expedients de contractació: Aquests expedients corresponen a casos menys 

freqüents com són els Convenis, els Privats (normalment per a actes puntuals, que 

poden suposar per exemple la contractació d’un grup musical), els Menors dels quals es 

sol·licita explícitament l’existència d’un contracte, i els Monitors que tot i no estar 

contemplats en l’aplicació informàtica es requereix la seva contractació anualment. 
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B.4. SERVEI DE RÈGIM INTERIOR. 

B.4.1. RELACIÓ DE TASQUES I PRODUCTES 

 

Tasca Producte Eina Volum anual 
(aprox.) 

Persones Costos / 
Classificació 

Coordinació de 
Servei  -  59 persones 

supervisades  
1  

Suport 
Administratiu Cap 
de Servei 

 - - 1  

Secció d’Afers 
Generals     A 

Control pressupost 
del Servei 

 Ofimàtica  15%CS+26%AA+ 
10%RU 

2.700.000 ptes / 
any 

 Contractes 
administratius  

AS400 / 
Ofimàtica  15%CS+ 5%RU 1.500.000 ptes / 

any 

Registre 
d’entrades   AS400 174.000 

20%CS+50%CN+ 
60%AA+40%AA+ 
65%AA+15%AA+ 
2%AA+72%AA 

80 ptes / doc. 

Tramesa a les 
unitats  

 AS400 174.000 
10%CN+15%AA+ 
20%AA+10%AA+ 
20%AA+25%AA 

20 ptes / doc. 

Tramesa a arxiu  Aplicació 
pròpia  1%AA 35.000 ptes  

Registre de 
sortides   AS400 184.000 

25%CN+4%AA+ 
35%AA+9%AA+ 
55%AA+ 3%AA 
+2%AA 

30 ptes / doc 

Escaneig de 
docum ents 

 AS400 52.0001 
1%AA+5%AA+ 
2%AA+10%AA + 
5%S 

18 ptes / doc 

Tramesa Llei 30/92  Ofimàtica 5.5001  5%CN+ 18%AA 170 ptes / doc 

Coordinació 
registres auxiliars   - 76 centres  10%CN+ 15%AA 15.000 ptes / 

centre 

Informació i 
derivació de 
trucades  

 - 375.000 
trucades  

100%AA x 53 
45 ptes / trucada 
45 trucades / 
persona i hora 

Oficina informació  - - 100%AA2 3.400.000 ptes / 
any 
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Tasca Producte Eina Volum anual 
(aprox.) Persones Costos / 

Classificació 

Control de visites i 
recepció 

 AS400 86.000 visites  2%CS+100%S+ 
100%A 

85 ptes / visita 
32 visites / 
persona i dia 

 
Producció d’impresos 
(sobres, targetes, 
invitacions) 

Ofimàtica 2.300.000 30%A+20%AA+ 
28%S 1 pta / imprès  

Control d’stocks 
del magatzem 

 Host 50 MM ptes 10%CS+15%A+ 
7%S 

1.650.000 ptes / 
any 

Lliurament de 
material 

 Host 2000 comandes  55%A+65%S 2.100 ptes / 
comanda 

Compres de 
material  Host  15%CS+ 40%AA 2.600.000 ptes / 

any 

Administració de 
béns mobles  

 Ofimàtica  10%CS 823.000 
ptes / any 

Administració de 
‘vending’ 

 Ofimàtica  10%AA 350.000 
ptes / any 

Administració de 
xofers   6 xofers 20%RU+ 60%A4 600.000 ptes / 

xòfer 

Conducció de 
vehicles oficials  

 - 5 vehicles  100% x 6 4.000.000 ptes / 
vehicle 

Administració de 
vehicles sense 
conductor 

  
4 vehicles / 600 
sol·licituds 
ateses  

10%RU + 2%A4 
180.000 ptes / 
vehicle 

Plegat i ensobrat 
de documents  

 -  30%A4 + 10%S 1.500.000 ptes / 
any 

Classificació i 
tramesa de 
documents a 
Correus  

 - 800.000 45%A4 + 45%S 4 ptes / doc 

Recollida de correu 
certificat 

 -  5%A4 + 5%S 
350.000  
ptes / any 

Destrucció 
documentació 
confidencial 

 -  10%A4 + 10%S 700.000  
ptes / any 

Administració 
facturació Correus  

  52 MM 
3%CS+10%RU+ 
10%A4+30%S+ 
6%A4 

2.500.000 ptes / 
any 

Reprografia   - 3,5 MM còpies 3%CS+10%RU+ 
100%S 

4.000.000 ptes / 
any 

Missatgeria  - 2000 serveis  1%CS+94%M+ 
32%A4 

2.100 ptes / 
servei 

Subaltern de 
planta 

 

 
- 

700 persones a 
Palau de Mar 

5%CS + 25%RU + 
3%M + 95%S + 
100%S x 8 + 
100%S5 x 2 + 
100%S6 + 100%S7 

57.000 ptes / 
treballador 

Majordomia  - 700 persones a 
Palau de Mar 

1%CS+10%RU+ 
3%M+100%S 

5.500 ptes  /  
treballador 
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Tasca Producte Eina Volum anual 
(aprox.) Persones Costos / 

Classificació 

Àrea de 
Manteniment i 
Seguretat 

    C 

Manteniment   AS400 + apl. 
Pròpia 

3150 
incidències  

32%RA+65%A8+ 

30%A+10%S 3 
2.000 ptes / 
incidència 

 Programes 
Informàtics  

  3%RA 190.000  
ptes / any 

Administració 
centraleta telefònica   Aplicació 

pròpia 
200 actuacions 
(715 linies)  

1%RA+35%A8+ 
17%A 3.000 ptes / línia 

Gestió telefonia 
mòbil 

  40 aparells  5%A 5.000 ptes / 
aparell 

Controls energètics     5%RA 317.000  
ptes / any 

Control de 
magatzem i gestió 
de compres  

 Host  3%RA+35%A 
1.600.000 ptes / 
any 

Vigilància planta 
baixa  - - 45%S9 1.600.000 ptes / 

any 

Seguretat  - - 56%RA+13%A+ 
45% S9 

5.600.000 ptes / 
any 

Secció de 
Publicacions i 
Normalització 

    B 

Coordinació, gestió 
i seguiment de 
publicacions  

 Ofimàtica 42 publicacions  61%CS+ 55%CN 172.000 ptes / 
publicació 

Revisions 
lingüístiques  

 Ofimàtica 8350 pàgines  2%CS+5%CN+ 
20%T+35%T 600 ptes / pàgina 

Assessorament 
lingüístic  - 2200 consultes  7%CS+23%T+ 

33%T 
2.300 ptes / 
consulta 

 Traduccions  Ofimàtica 396 pàgines  
1%CS+1%AA+ 
5%CN+10%T+ 
20%T 

7.000 ptes / 
pàgina 

 Producció de 
documents  

Ofimàtica 154 impresos + 
21 tríptics 

2%CS+ 85%AA 17.500 ptes / doc 

Elaboració Pla de 
normalització del 
Departament 

 Ofimàtica 1 2%CS+10%T+ 
3%T 

1.200.000 ptes / 
any 

Formació 
lingüística 

 Ofimàtica 9 cursos 
impartits  

6%CS+10%T 145.000 ptes / 
curs 

Supervisió cursos 
de Català  Ofimàtica 10 cursos  2%CS+15%T+ 

3%T 
165.000 ptes / 
curs 

 Continguts del 
QUAL 

Ofimàtica 4 exemplars  2%CS+5%T+3%T 205.000 ptes / 
doc 

 
Desenvolupament i 
programes 
informàtics  

-  2%CS + 10%AA 
500.000  
ptes / any 

Manteniment bbdd 
de formació 
lingüística 

 -  2%CS+5%T+ 
2%AA+3%T 

900.000  
ptes / any 
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Tasca Producte Eina Volum anual 
(aprox.) Persones Costos / 

Classificació 

Trucades de 
verificació de 
triptics 
 

 - 850 trucades  1%CS+2%T+ 
1%AA+1%CN 

380 ptes / 
trucada 

Administració de 
subscripcions  

 Ofimàtica 82 subscripcions 
+ 344 llibres  

2%CS+5%T+ 
15%CN 2.500 ptes / acció 

Actualització 
pàgina web  -  5%CN+5%T 500.000 ptes  / 

any 

Emmagatzematge 
de publicacions   AS400 + 

Ofimàtica 82 recepcions  2%CS+3%A+ 
5%RU 

8.500 ptes / 
recepció 

Distribució de 
publicacions  

 - 

1.3MM paquets + 
86 reposicions 
(430.000 
destinataris) 

2%CS+97%A+ 
95%RU+ 4%CN 9 ptes / paquet 

Catalogació 
bibliotecària 

 Aplicació 
pròpia  1%CS+35%T 2.300.000 ptes / 

any 
Control de fons 
documental 

 Ofimàtica  20%T 1.300.000 ptes / 
any 

Informació i 
préstec a usuaris   Aplicació 

pròpia 
751 consultes + 
173 préstecs  

30%T+1%AA 2.000 ptes / acció 

 Elaboració butlletí 
biblioteca 

Ofimàtica 4 butlletins  5%T 80.000 ptes / doc 

Recepció i 
tractament de 
caixes 

Recepció i 
tractament de 
caixes 

Aplicació 
pròpia 

3.624 rebudes i 
2.201 tractades  

1%CS+60%RU+ 
78%A 

3.700 ptes / caixa 
tractada 

Préstec de 
documentació de 
l’arxiu 

Préstec de 
documentació de 
l’arxiu 

AS400+    
Apl. pròpia 422 préstecs  8%RU+17%A 3.200 ptes / 

préstec 

Eliminació de 
documentació de 
l’arxiu 

Eliminació de 
documentació de 
l’arxiu 

Aplicació 
pròpia  1%CS+30%RU+ 

5%A+10%CN 
3.000.000 ptes / 
any 

Pla de 
manteniment 
d’arxiu i magatzem 

Pla de 
manteniment 
d’arxiu i magatzem 

Ofimàtica  1%CS+2%RU 
250.000  
ptes / any 

 

A l’hora de fer els càlculs, no s’han tingut en compte els becaris. 

 

1 Aquests documents ja estan inclosos en els documents registrats 

2 Persona que depèn orgànicament de la Direcció General d’Acció Cívica, però funcionalment   
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  de la unitat de Registre 

3 Una persona amb jornada laboral de 32,5 hores 

4 Jornada laboral de 36 hores 

5 Jornada laboral de 20 hores 

6 75 hores de crèdit sindical + delegat de Prevenció de riscos 

7 40 hores de crèdit sindical  

8 S’acaba d’incorporar a l’àrea 

9 Jornada laboral de 42,5 hores 

 

 

CS: Cap de Secció T.    Tècnic 

RA: Responsable Àrea A:    Administratiu 

CN:  Cap de Negociat AA:   Auxiliar Administratiu 

RU: Responsable Unitat  S:     Subaltern 

 

B.4.2. DESCRIPCIÓ DE TASQUES I PRODUCTES 

B.4.2.1. Afers Generals 

§ Control pressupostari i contractes administratius: La unitat fa un control i seguiment del 

pressupost anual del Servei, així com la preparació i seguiment del procés de 

contractació dels serveis externs que actuen a l’edifici i afecten a la Secció (neteja, 

subministraments sanitaris i d’higiene, fotocopiadores, renting de vehicles, etc.). 

§ Registre: A la planta baixa es troba la unitat de registre de l’edifici. Aquesta unitat realitza 

les tasques pròpies de registre per a tots els òrgans ubicats dins l’edifici de Palau de Mar 

(Unitat, ENS , DGFA, etc.). Es realitza una tasca d’atenció, assessorament al ciutadà i 

recepció de documentació en el taulell d’informació. No obstant la documentació pot 

arribar per altres vies, com són dins dels sacs de correus, o bé dins la valisa procedent 
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de la resta de registres auxiliars. En qualsevol dels tres casos, la documentació es 

registra al sistema, i en funció del tipus de documentació, s’envia l’original a la unitat de 

destí o bé s’escaneja aquest i es tramet electrònicament. En qualsevol cas, es genera un 

llistat de la documentació enviada, es verifica la seva correcció i es tramet a la unitat 

receptora. Pel que fa a la documentació de sortida, aquesta es registra, s’escaneja i es 

retorna a la unitat promotora per a que realitzi l’enviament. Periòdicament es fan 

enviaments dels originals escanejats a l’arxiu. La unitat també s’encarrega de coordinar i 

assessorar els registres auxiliars i de trametre els documents que, tot i no anar destinats 

al Departament, poden ésser registrats gràcies a la Llei 30/92. Hi ha una persona 

ubicada a l’oficina d’informació realitzant tasques de registre de documentació, que 

depèn orgànicament de la DGAC i funcionalment del registre. 

§ Recepció i centraleta: Es responsabilitat de la unitat de recepció, la informació i el control 

de les visites, així com la seva acreditació mitjançant targetes identificatives. En aquest 

sentit, la unitat disposa d’una aplicació informàtica per deixar constància de les visites 

rebudes durant el dia i amb la qual s’elaboren llistats periòdicament. Aquesta aplicació 

però, només és utilitzada en horari d’oficina. Pel que fa a la centraleta, s’encarrega de la 

informació telefònica i de la derivació de les trucades externes des de les 8:00 fins a les 

20:00. Addicionalment realitza un control de qualitat dels taulells d’informació pel que fa 

a documents del Departament, així com de les sales d’espera de les que disposa l’edifici. 

§ Magatzem i compres: Es realitza un control i seguiment de l’stock del material d’oficina 

del Departament. A partir de la petició de la unitat promotora s’introdueix al sistema, el 

qual genera una ordre de lliurament. En cas que es disposi del material es realitza el 

lliurament a la unitat, a través de la valisa en cas que aquesta no estigui ubicada dins 

l’edifici de Palau de Mar. En cas que no es disposi de material suficient al magatzem, es 

genera el document de compra i un cop el subministrador envia el material s’introdueix el 

numero d’albarà al sistema i es bolca el material en els stocks del magatzem. Quan 

arriba la factura, també s’introdueixen al sistema i es tramet a Gestió Econòmica per a 

que realitzi el pagament. La unitat, porta un control de l’estat d’execució de les reserves i 

de les despeses derivades de l’administració de béns mobles (lloguer de fotocopiadores, 

places de pàrking, etc.). Respecte a les places de parking, cal dir que la unitat gestiona 

les places assignades, així com un pressupost per a situacions extraordinàries 

equivalent al cost d’una plaça durant tot l’any, tot vetllant per que no es superi aquest 

límit. Igualment, també s’encarrega de la gestió derivada de l’existència de màquines de 

‘vending’ repartides per l’edifici. En aquest sentit la unitat actua com a centre de 
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reclamacions de les incidències sorgides en el funcionament de qualsevol de les 

màquines existents, posteriorment les tramet a la companyia que retorna l’import 

d’aquestes. Addicionalment, es genera material imprès tal com targetes, invitacions, 

sobres, etc. gràcies a la maquinaria de la qual es disposa. 

§ Parc mòbil: El parc mòbil del Departament, es divideix en dos grups: una petita flota de 

vehicles sense conductor per a les visites dels tècnics i inspectors, i un grup de vehicles 

oficials conduïts per xofers propis del Departament. En ambdós casos, la disposició dels 

vehicles és en règim de ‘renting’. La unitat rep les peticions, i en funció dels criteris 

establerts, es realitza l’assignació de cotxes i es preparen els serveis dels xofers. 

Periòdicament es realitza el quadre d’hores dels xofers i es comunica al Servei de 

Recursos Humans, per a la confecció de la nòmina. Respecte a aquesta tasca, la unitat 

controla juntament amb el xofer els serveis realitzats i el desglossament d’hores en els 

diferents conceptes (espera, conducció, extra, etc.). També vetlla per a que anualment 

resulti una distribució equitativa de serveis entre els diferents xofers. 

§ Correus: La unitat de correus s’encarrega de preparar i classificar la correspondència de 

sortida de l’edifici un cop aquesta ja s’ha registrat. Per a realitzar aquesta funció, es 

disposa de maquinaria que simplifica les tasques de plegat i ensobrat de documents. Es 

preparen per a Correus les relacions de documentació segons la tipologia d’aquests 

(certificacions, notificacions, cartes, etc.) i es recull el correu certificat del Departament. 

Mensualment es rep la facturació de correus i es comprova amb l’albarà enviat. En cas 

que no quadri, es realitzen les gestions necessàries per a la seva resolució. Es  fa també 

un seguiment del pressupost existent per a la tramesa de documentació i es realitza la 

destrucció de documents confidencials amb una màquina destinada a tal efecte. 

§ Reprografia i enquadernació: S’encarrega d’aquest servei una empresa externa, amb el 

suport d’una persona del Departament. Segons l’acord actual, el Departament té 

contractat el manteniment de la maquinaria i un nombre màxim de còpies, a parir del 

qual s’ha de pagar l’excés a part. Pel que fa a les impressions en color, és necessària 

l’autorització prèvia del Cap de Servei.  

§ Missatgeria: A part de la valisa, per a la tramesa de documentació urgent, el 

Departament disposa d’un subaltern que realitza tasques de missatgeria en motocicleta. 

A més, es gestionen els serveis de missatgeria aliens. En aquest sentit la unitat 

centralitza les peticions, s’encarrega de contactar amb l’empresa de missatgeria, realitza 

la petició del servei i el control de la facturació. 
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§ Subalterns i majordomia: Son tasques pròpies dels subalterns de planta la tramesa de 

documentació interna, la reposició de paper en fotocopiadores, la recollida de paper 

reciclat, tasques de manipulació de documents (segellat, etiquetatge, ensobrat, grapat), 

etc…Pel que fa a la majordomia, s’encarrega de classificar la documentació de sortida 

segons vagi per valisa o per missatgeria i de la discriminació i distribució de la 

correspondència d’entrada segons aquesta s’hagi de registrar o no. També s’ocupa del 

control de l’escàner existent per a la recepció de paquets, i realitza anotació per 

assentament de tota la documentació que arriba per missatger. 

B.4.2.2. Manteniment i Seguretat 

§ Manteniment: La unitat vetlla pel compliment del pla de manteniment de l’edifici, tant 

correctiu com preventiu i normatiu. A més, coordina les actuacions realitzades per motius 

incidentals i gestiona la ocupació de les sales de reunions i de la Sala d’actes, preparant 

i adequant aquesta a la ocupació prevista en cada cas. També s’ocupa de les gestions 

necessàries per a les exposicions que es fan a l’edifici, tot modificant l’espai existent en 

cas de ser necessari. Les actuacions de manteniment no contemplades en el pla, 

s’inicien a través de petició de l’interessat i aquestes es prioritzen en funció de la seva 

urgència. Les tasques a realitzar s’assignen diàriament als operaris i es gestiona la 

compra del material necessari, que normalment no està homologat i implica una gestió 

directa amb els proveïdors.  Es controla el pressupost assignat en concepte de 

manteniment de l’edifici. La unitat també controla el consum energètic de l’edifici i 

gestiona el funcionament del servei de telefonia (mòbil i fixa), gestionant les peticions 

d’extensions addicionals i proporcionant informació del consum mensual a les diferents 

unitats de l’edifici. A partir d’aquests resums, i sota petició de la unitat corresponent, 

s’elaboren llistats de consum d’extensions concretes. Pel que fa a la telefonia mòbil, la 

unitat centralitza les peticions d’aparells, contacta amb el centre de Telecomunicacions i 

gestiona la seva adquisició. A més es disposa de telèfons que s’assignen puntualment 

per a un acte concret i de les quals també se’n porta un control.  Periòdicament s’elabora 

el directori telefònic actualitzat de l’edifici. A part del consum telefònic, la unitat també 

elabora informes del consum energètic de l’edifici, i realitza estudis relacionats amb 

temes energètics i climàtics. Aquests estudis tenen com a objectiu una reducció de la 

despesa i una millora en la qualitat del servei. Es disposa de becaris per a la producció 

de noves aplicacions informàtiques. 
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§ Control de magatzem i gestió de compres: Es realitza un control del material disponible 

per a les actuacions de manteniment. Periòdicament es realitza una introducció al 

sistema de les actuacions realitzades i del material utilitzat. En funció de l’stock existent, 

es realitzen les compres necessàries. 

§ Seguretat: La unitat s’encarrega de tots els aspectes que incideixen en la seguretat de 

l’edifici de Palau de Mar. En aquest sentit, la unitat compta per a la vigilància de la planta 

baixa amb una persona per a l’horari d’oficina i coordina el servei de seguretat per a la 

resta de l’horari. També realitza el manteniment del sistema electrònic de seguretat 

(càmeres, etc.) i gestiona el sistema de control d’accessos a l’edifici, generant sota 

petició de les diferents unitats les targetes d’identificació del personal. No son 

responsabilitat de la unitat els escoltes dels alts càrrecs ni els Mossos d’Esquadra 

destinats a la vigilància de l’edifici. La unitat realitza també estudis i projectes de 

seguretat de l’edifici, així com l’adaptació del Pla d’Emergència Interior. En aquest 

aspecte el responsable de la unitat s’encarrega d’impartir la formació necessària i de 

preparar els equips, així com de tota la resta d’actuacions necessàries per a garantir la 

correcta implantació del pla. Addicionalment, el responsable de la unitat també participa 

en la Junta de Seguretat com a Secretari, assistint a les reunions i elaborant les actes 

d’aquestes. Finalment, cal dir que aquesta persona té disponibilitat horària total per 

qualsevol incidència que sorgeixi en matèria tant de seguretat com de manteniment. 

B.4.2.3. Publicacions i Normalització Lingüística 

§ Publicacions: Pel que fa a les publicacions gestionades des de la Secció, aquestes es 

poden dividir en les que s’ha coordinat la petició d’un altre òrgan, i les que s’han produït 

des de la pròpia Secció. Pel que fa a les primeres, a partir de les peticions de les 

diferents unitats del Departament, s’elabora un pla anual de publicacions que aprova la 

Directora de Serveis i que té assignat un pressupost concret per cada Direcció General. 

La unitat presenta els originals, i un cop revisats i corregits es demana pressupost a 

diferents empreses editorials. Un cop contractada l’editorial, es realitza el seguiment de 

la publicació, revisant les proves i validant-les juntament amb la unitat promotora. Un cop 

realitzades les impressions, el proveïdor porta les publicacions al magatzem, des d’on es 

realitza la distribució. Respecte a les publicacions produïdes des de la pròpia Secció 

(tríptics, impresos, invitacions, etc.), la unitat s’encarrega del contingut, a partir del 

proposat pel promotor, i del disseny del document, i ho tramet a l’impressor de la casa, 

verificant el resultat de la impressió. En determinats casos es realitza la comprovació de 
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la distribució mitjançant trucades telefòniques i s’elabora un informe per a la Direcció 

General corresponent. Finalment, es gestionen les subscripcions de les diferents unitats 

del Departament i de la Biblioteca, així com la compra de llibres per a aquesta última i 

per la resta del Departament. 

§ Revisions lingüístiques i traduccions: La unitat s’encarrega de resoldre consultes 

lingüístiques efectuades per altres unitats i realitza correccions i revisions d’estil en 

documents del Departament. D’igual manera realitza les traduccions a altres idiomes i, 

en cas de ser necessari, realitza les gestions necessàries amb traductors/correctors 

externs. 

§ Pla de Normalització Lingüística: En coordinació amb la Direcció General de Política 

Lingüística, s’elabora aquest pla, establint les actuacions que es faran dins i des del 

Departament. 

§ Formació Lingüística: Inicialment la unitat realitza una previsió de la programació de 

cursos de nivell de català per a l’any següent. Periòdicament arriben peticions de les 

diferents unitats del Departament sol·licitant l’assistència als cursos programats. Des 

d’aquesta Secció s’escull els assistents als diferents cursos i es fa un seguiment de la 

seva assistència. Es disposa d’una base de dades amb el nivell i cursos realitzats del 

personal del Departament que es va alimentant periòdicament. Addicionalment, el 

personal d’aquesta unitat imparteix cursos específics de català per al personal del 

Departament (traducció jurídica, expressió escrita, etc.), i s’encarrega de definir i revisar 

els continguts del butlletí QUAL. 

§ Desenvolupament i programes informàtics: Es realitza el manteniment de l’aplicació 

pròpia de l’arxiu així com la creació dels disquets necessaris per a totes les unitats del 

Departament per a la transferència de la documentació.  

§ Magatzem de publicacions: Un cop arriben les còpies d’una publicació, es gestiona la 

distribució d’aquesta als diferents centres segons les indicacions de l’òrgan promotor. La 

unitat rep els paquets de l’editorial i s’encarrega d’obrir-los, ensobrar i empaquetar la 

documentació, deixant-la preparada per a la seva posterior distribució. Igualment realitza 

tasques de mailing, comptant en aquest cas amb maquinària específica (plegadors i 

ensobradors). Donada la seva  ubicació fora de l’edifici de Palau de Mar, la unitat també 

s’encarrega de realitzar trameses a Correus i de controlar la seva facturació. Vetlla pel 

compliment del Pla de Manteniment i pel correcte estat de la maquinària existent. 
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§ Biblioteca: El servei de Biblioteca del Departament està gestionat per una persona, que 

s’encarrega de catalogar i actualitzar el fons documental i de realitzar el préstec a 

usuaris interns. Pel que fa a usuaris externs, no està disponible el servei de préstec, 

realitzant-se però tasques d’informació i assessorament. Periòdicament es prepara un 

butlletí monogràfic de la Biblioteca i s’actualitza la informació disponible a la pàgina web. 

D’igual manera es controla el contingut de les dades referents a Secretaria General 

existents a la web. La unitat també realitza tasques de previsió i proposta de compra de 

llibres i publicacions, així com de control de subscripcions de revistes especialitzades. 

§ Arxiu: L’arxiu de documentació del Departament depèn directament d’aquesta Secció. La 

unitat disposa d’una aplicació pròpia per a gestionar el l’emmagatzematge i el préstec de 

documentació. Periòdicament arriben les caixes amb els documents a arxivar juntament 

amb una relació del contingut d’aquestes. Es realitza una verificació del llistat i un control 

de qualitat del seu contingut, depurant els expedients i revisant que contenen tota la 

documentació. Es compacta la documentació dins les caixes i s’introdueix a l’aplicació la 

ubicació física d’aquestes. 

Pel que fa al préstec de documentació, la petició arriba per control documental i pot ser 

o bé dels originals o bé els documents escanejats. Per a tal efecte la unitat disposa d’un 

escàner. La unitat imprimeix tres còpies de la petició i en desa una a la caixa i es queda 

una altra per al control de documents en préstec. La tercera la envia al destinatari 

juntament amb la documentació per valisa, i si la petició és de documents escanejats, 

s’envia per control documental. 

Periòdicament es prepara tota la documentació necessària (informes arxivístics, jurídics, 

normativa existent) per a la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria per tal d’establir les 

actuacions a seguir en la documentació arxivada. La  unitat també estableix criteris 

arxivístics i assessorament a la resta de centres i Delegacions Territorials que tracten 

documentació. Addicionalment, el responsable de l’arxiu realitza una formació 

continuada del circuit d’arxiu i de les trameses a aquest (llistats, codificació, etc.) a les 

diferents unitats del Departament. La unitat també gestiona el pla de manteniment de 

l’arxiu, que està ubicat a Santa Coloma. 



42 Optimització d’una Unitat de Serveis Generals 

 

 

B.5. SERVEI DE PRESSUPOSTOS I GESTIÓ ECONÒMICA. 

B.5.1. RELACIÓ DE TASQUES I PRODUCTES 

Tasca Producte Eina Volum anual 
(aprox.) Persones Costos / 

Classificació 
Coordinació de 
Servei  - 21 persones 

supervisades  
35%CSE  

Suport 
Administratiu 
Cap de Servei 

 - - 1  

Secció de 
Pressupostos i 
Comptabilitat 

    C 

Avantprojecte 
pressupost 

 AS400 + 
Ofimàtica - 5%CSE+25%CS+

5%T 
3.800.000       
ptes / any 

Seguiment 
Pressupostari  Host+AS400+ 

Ofimàtica 
80.000 MM 
ptes 

8%CSE+45%CS+ 
20%T 

6.100.000      
ptes / any 

 
Expedients de 
modificacions de 
crèdit 

AS400 + 
Ofimàtica 100 15%T 12.600 ptes / exp 

Gestió del 
tancament 

 AS400 + 
Ofimàtica 

3%CSE+20%CS+
20%A+10%T+ 
20%AA 

4.300.000  
ptes / any 

Enregistrament 
de la despesa  AS400 + 

Ofimàtica 

6400 factures  
2600 docs  
230 reserves  5%CS+80%A+ 

25%T +80%AA 
8.700.000  
ptes / any 

Informes 
econòmics i 
Certificats  

 AS400 + 
Ofimàtica 

60 informes +  
certificats 

5%CSE+5%CS+ 
15%T 

2.100.000       
ptes / any 

Secció de 
Convenis i 
Subvencions 

    A 

 
Exp. de 
Subvencions 
Capítol VII 

AS400 + 
Ofimàtica 

200 (4000 
MM) 

40%CS+15%T+ 
100%A +5%AA1 41.000 ptes / exp 

 
Exp. de 
Subvencions 
Capítol IV 

AS400 
2200 (1050 
MM) 

60%CS+25%T+ 
100%A+95%AA1+ 
100%AA 

7.300 ptes / exp 
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Tasca Producte Eina Volum anual 
(aprox.) Persones Costos / 

Classificació 
Extracció i 
tractament de 
dades  

 AS400+ 
Ofimàtica - 20%T 

1.700.000  
ptes / any 

Secció de 
Pressupost ENS  

    B 

Pla Comptable 
ENS  

 Ofimàtica - 40%T 3.500.000      
ptes / any 

 Informes 
Econòmics  

Ofimàtica - 10$CSE 875.000 ptes / 
any 

Avant-projecte 
pressupost  Host+AS400+ 

Ofimàtica - 10%CSE+20%CS
+20%CN2+20%T3 

4.200.000 ptes / 
any 

Seguiment 
pressupost 
ingressos  

  
60.000 MM 
ptes 

17%CSE+10%CS
+ 30%T3 

4.200.000      
ptes / any 

Comptabilitzar 
ingressos en 
comptes restringits 

 Aplicació 
pròpia  5%CS+3%CN+ 

12%A 
1.000.000          
ptes / any 

Seguiment 
Pressupost de 
despesa 

 Host+AS400+ 
Ofimàtica 

60.000 MM 
ptes 

10%CS+30%CN2+ 
13%CN 

2.100.000      
ptes / any 

 
Expedients de 
modificació de 
crèdit 

Host+AS400+ 
Ofimàtica  10%CS+40%CN+ 

10%A 
3.000.000      
ptes / any 

Enregistrament de 
la despesa  Host+apl. 

pròpia  10%CS+8%CN+ 
33%A 

2.500.000      
ptes / any 

Gestió del 
tancament 

 Host + 
Ofimàtica 

- 
7%CSE+15%CS+
15%CN2+15%T 3+ 
5%CN 

3.300.000      
ptes / any 

 Gestió creditors  Host+AS400+ 
Ofimàtica 

15.000 
creditors  

5%CS+30%CN2+ 
30%T3+50%A 
+10%CN+5%A 

410 ptes / 
creditor 

Control Fons de 
Maniobra  Apl. pròpia  + 

Ofimàtica  10%CS+11%CN+ 
30%A 

2.500.000      
ptes / any 

Administració 
comptes ENS  

 AS400 + 
ofimàtica 

 5%CS+5%CN2+ 
5%T3+7%CN 

1.100.000      
ptes / any 

Dietes i 
locomocions   Host  7%A 320.000         

ptes / any 

 
Administració 
usuaris aplicació 
de comptabilitat 

Host 150 usuaris  3%CN+3%A 1.800 ptes / 
usuari 

Tasques de suport 
administratiu 

 Ofimàtica - 50%A  

Secció 
d’Habilitació     B 

 Control Fons de 
Maniobra 

Host+AS400+ 
Ofimàtica 

6000 factures 
(80 MM ptes.) 

55%CS+75%CN+ 
75%AA+ 97%AA 

2.300 ptes / 
factura 
14.000.000 ptes / 
any 
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Tasca Producte Eina Volum anual 
(aprox.) Persones Costos / 

Classificació 

 
Comptabilitzar 
ingressos en 
comptes restringits 

Ofimàtica 5 comptes (75 
MM ptes.) 

11%CS+ 25%CN 

2.000.000 ptes / 
any          
395.000 
ptes/compte 

 Expedients en via 
de constrenyiment 

Host+ AS400 53 (81 MM 
ptes.) 

22%CS+ 25%AA 52.000 ptes / exp 

 
Administració 
comptes 
Departament 

AS400 + 
Ofimàtica 153 comptes  12%CS+ 3%AA 

7.300 ptes / 
compte 
1.110.000       
ptes / any 

 

1 Jornada laboral reduïda: 25 hores 

2 Jornada laboral reduïda: 20 hores 

3 La dedicació de tasques és estimativa per a aquest any. La persona no ha pogut realitzar l’enquesta 

per estar de baixa maternal. 

 

CSE: Cap de Servei T:     Tècnic 

CS: Cap de Secció  A:     Administratiu 

CN:  Cap de Negociat AA:   Auxiliar Administratiu  

 

B.5.2. DESCRIPCIÓ DE TASQUES I PRODUCTES 

B.5.2.1. Pressupostos i Comptabilitat 

§ Seguiment pressupostari: La unitat és l’encarregada de realitzar el seguiment del 

pressupost del Departament i l’INCAVOL. En aquest sentit prèviament s’elabora 

l’avantprojecte i un cop adjudicat l’import total es fa un seguiment de l’avanç d’aquest. Es 

realitzen els moviments de crèdits necessaris per a la correcta execució del pressupost i 

finalment es realitza la gestió del tancament d’aquest. Es realitza el manteniment de la 

informació a la aplicació PIP (Pla d’Inversions Públiques). 

§ Expedients de modificació de crèdit: Corresponen a transferències de crèdit, generacions 

o transferències interDepartamentals. Aquests expedients impliquen l’elaboració d’una 
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memòria justificativa que signa el Secretari General i que depenent de l’import resol la 

Consellera o s’eleva al Departament d’Economia i Finances que s’encarrega de 

materialitzar les modificacions al sistema. 

§ Enregistrament de la despesa: La unitat controla i realitza el seguiment d’aquest 

concepte pel que fa als capítols II i VI de tot el Departament. A partir d’una petició de 

reserva de crèdit, es verifica i es prepara el document per posteriorment enviar-ho a 

Intervenció. Un cop arriben les factures de la despesa es registren al sistema i, si s’havia 

realitzat el document AD es prepara l’OP, i si s’havia realitzat una reserva de crèdit es 

prepara el document ADOP. La factura s’adjunta al document comptable i s’envia a 

Intervenció que ho fiscalitza i ho envia al Departament d’Economia i Finances. 

Mensualment s’elabora un resum de la despesa realitzada a partir de la informació del 

sistema. 

§ Informes econòmics i certificats: La unitat s’encarrega d’elaborar aquells informes de 

caire econòmic requerits per la pròpia Unitat i els requerits per Assessoria Jurídica 

necessaris per a l’aprovació d’un decret o llei. Igualment elabora tots aquells certificats 

requerits tant per clients externs com pels propis òrgans de l’administració (IRPF, 

Certificats per al banc, Certificats de convenis, etc.). 

B.5.2.2. Convenis i Subvencions 

§ Expedients de Subvencions per Capítol VII: Corresponen a subvencions per a inversió. 

Es divideixen en dos blocs, aquelles que son directes, i les que van lligades a préstecs o 

avals. Les primeres corresponen a petites reformes i es liquiden anualment. Pel que fa a 

les segones, a partir de la sol·licitud s’obre expedient i es tramet a l’àrea de Subvencions 

del Gabinet tècnic per a que en faci un informe tècnic. Si el resultat d’aquest informe és 

favorable es concedeix la subvenció, en cas contrari finalitza la tramitació de l’expedient. 

En cas que aquest informe sigui desfavorable finalitza el tràmit de l’expedient, en cas 

contrari si la subvenció correspon a l’ENS  es prepara un informe que es tramet a 

aquesta Direcció General per a que es signi. Finalment s’envia l’expedient al  

Departament d’Economia i Finances, que el tramet a l’Institut de Finances (IF). Un cop 

arriba el certificat d’aprovació de l’IF es prepara l’Acord de Govern per a la seva 

aprovació. Un cop finalitzat aquest procés, anualment la unitat tramita la concessió de la 

subvenció i, en funció de les certificacions d’obra que es presenten, les disposicions del 

préstec. En aquest aspecte, un cop validades les certificacions pel Gabinet Tècnic, es 

prepara la disposició i es notifica a l’interessat i a l’IF per a que faci la transferència. 
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§ Expedients de Subvencions per Capítol IV: Corresponen a subvencions per al 

manteniment. Anualment es redacten les bases per a optar a les subvencions i es 

publiquen al DOGC. Un cop arriben les sol·licituds, s’obre expedient i s’escaneja la 

documentació. Es verifica aquesta documentació i en cas de ser errònia o insuficient es 

fa un escrit sol·licitant l’aportació de la documentació que manca. Quan la documentació 

es correcta es fa la proposta tècnica i a continuació la resolució. En cas d’aprovació es 

prepara el document AD i es fiscalitza. En aquest procés, Intervenció verifica tots aquells 

expedients que superin una quantitat fixada (segons el programa) i per aquells que no el 

superin realitza un mostreig periòdic. Posteriorment es notifica la resolució a l’interessat 

tot comunicant la documentació que haurà de presentar. Quan arriben les factures o 

comprovants, aquests es verifiquen en primer terme per la Direcció General 

corresponent i posteriorment per la unitat. Es prepara el document OP i es fiscalitza per 

part d’Intervenció. Finalment s’envia a Economia per a que procedeixi amb el pagament 

de la subvenció. 

§ Extracció i tractament de dades : El tècnic de la Secció s’encarrega de l’explotació de les 

dades emmagatzemades al sistema per a la posterior elaboració d’informes. Aquesta 

tasca la realitza a nivell de tot el Servei. 

B.5.2.3. Pressupost ENS  

§ Pla Comptable ENS : El tècnic de la Secció de Subvencions s’encarrega de l’elaboració 

del Pla Comptable de l’ENS , realitzant el control de tota la comptabilitat d’aquest òrgan. 

§ Informes econòmics: Corresponen a tots aquells informes de caire econòmic i 

d’escenaris pressupostaris que realitza periòdicament el Cap de Servei. 

§ Gestió Pressupostària: És responsabilitat d’aquesta Secció el control i seguiment del 

pressupost de despesa de l’ENS . Anualment es coordina la realització de l’avantprojecte 

amb els diferents centres de despesa, i es realitza el propi de Serveis Centrals. En base 

a aquests informes s’elabora el projecte de pressupost i es presenta al Departament 

d’Economia i Finances, realitzant posteriorment els informes derivats de les esmenes 

realitzades al Parlament. La unitat controla i fa un seguiment del pressupost anual, 

realitzant les modificacions de crèdits necessàries, i elabora informes amb indicadors 

sobre l’estat d’aquest. Finalment coordina el tancament del pressupost anual de l’ENS  

amb les diferents unitats que el componen, i elabora els informes requerits pels diferents 

organismes. 
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§ Seguiment pressupost ingressos: L’ ENS  compta amb un únic pressupost d’ingressos 

per a tots els centres de despesa. Des d’aquesta Secció es fa un seguiment global 

d’aquest, coordinant els ingressos dels altres centres i preveient les aportacions de la 

Generalitat o de l’Estat. Es fa un control mensual de les liquidacions dels comptes 

restringits d’ingressos i un seguiment dels ingressos per transferències. També 

s’encarrega de la gestió econòmica del cobrament d’estades per serveis prestats, 

realitzant els processos mensuals de facturació, mantenint les carteres de cobrament i la 

corresponent gestió dels impagats. 

§ Habilitació: L’organització de l’ENS  estableix un habilitat per a cada centre de despesa. 

En aquest cas el cap de Secció és l’habilitat dels Serveis Centrals d’aquest òrgan i com a 

tal, la unitat gestiona el fons de maniobra i administra els comptes restringits d’ingressos. 

A més realitza les propostes de nomenaments i destitucions dels habilitats i subhabilitats 

de la resta de centres de despesa de l’ENS .  

§ Gestió Econòmica: L’ENS  està subdividit en 18 centres de despesa, i un d’ells és el de 

Serveis Centrals. Des d’aquesta unitat es planifica i gestiona el pressupost anual per a 

aquest centre. En aquest sentit, es controlen les despeses derivades de contractes 

administratius i d’aquelles despeses compartides de l’edifici de Palau de Mar. A partir de 

la contractació d’un servei, es realitza tot el procés per a obtenir els documents 

comptables (reserves de crèdit, ADOP’s) i un cop realitzat el servei es realitza el 

pagament de les factures corresponents. Es controlen també les dietes i les despeses 

per desplaçament del personal de Serveis Centrals de l’ENS . La unitat realitza també la 

gestió econòmica de les inversions en centres ENS  realitzades pel Gabinet Tècnic.  

§ Gestió de creditors: La unitat s’encarrega del manteniment de la base de dades de 

creditors de l’ENS , centralitzant tota la informació relativa a aquests. També realitza 

tasques d’informació als creditors de l’estat dels pagaments, així com informes requerits 

per a les seves auditories internes. S’ocupa de la gestió de les cessions de facturació i fa 

el seguiment dels crèdits embargats. D’igual manera, elabora els certificats de retencions 

a compte de l’IRPF i de crèdits pendents de pagament. 

§ Administració usuaris: Degut a que la comptabilitat de l’ENS  es porta a terme en una 

aplicació diferent a la comptabilitat del Departament, la unitat realitza l’administració dels 

usuaris d’aquesta aplicació. 
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§ Tasques de suport administratiu: Corresponen a aquest concepte totes aquelles tasques 

que realitza un administratiu que, sense realitzar una tasca específica, són comuns a 

totes les realitzades a la Secció, tals com fotocòpies, fax, etc.. També s’inclou dins 

d’aquest concepte l’arxiu de la documentació de tota la Secció. 

B.5.2.4. Habilitació 

§ Control del Fons de Maniobra: La unitat coordina les propostes de fons de maniobra dels 

diferents subhabilitats del Departament i tramita la Proposta de Retenció Cautelar al 

Departament d’Economia i Finances. Un cop comptabilitzada la retenció en el 

pressupost, les despeses són justificades en el sistema per a tots els subhabilitats, 

elaborant-se els documents comptables corresponents (ADOP’s). Pel que fa al 

pagament de les factures, són per transferència bancària, i en el cas dels subhabilitats 

poden rebre les bestretes mitjançant xec o bé transferència. Per imports petits, els 

pagaments es realitzen en metàl·lic setmanalment. La unitat també realitza les 

modificacions de retencions cautelars dels subhabilitats en cas de ser necessari i 

gestiona el pagament de l’IRPF de les factures que pertanyen a professionals. En aquest 

cas, a principis d’any, s’elaboren els certificats amb les retencions efectuades i es 

notifiquen. També s’elaboren en aquesta unitat les declaracions trimestrals d’IVA de tot 

el Departament. 

§ Comptabilització d’ingressos en comptes restringits: D’aquests comptes corrents 

s’elaboren llistats que s’envien a les unitats corresponents per a que justifiquin els 

moviments, i periòdicament es transfereixen els saldos al Departament d’Economia i 

Finances. La unitat també s’ocupa de realitzar el seguiment de l’ingrés en aquests 

comptes dels interessos que generen els comptes corrents del Departament. 

§ Expedients en via de constrenyiment: Aquests expedients són motivats en el moment en 

que no es satisfà el pagament d’una taxa, ingrés, sanció… en el període voluntari 

establert en cada cas. La unitat promotora dona ordre d’inici al sistema i un cop rebut 

aquest missatge, es verifica juntament amb la documentació aportada per la unitat. Un 

cop la unitat dictamina la resolució de l’expedient, aquesta es verifica, s’introdueix al 

sistema i es notifica al Servei Fiscal i de Coordinació de la Intervenció Integral. Aquesta 

resolució pot ser de suspensió, sobreseïment, aixecament de la suspensió , 

fraccionament o ajornament. En els dos últims casos, un cop verificada la documentació 

s’envia al Departament d’Economia i Finances per a que fixi els terminis. 
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§ Administració dels comptes del Departament: A partir de la sol·licitud de la unitat 

corresponent d’alta, baixa o modificació de comptes corrents, es tramita al Departament 

d’Economia i Finances i un cop rebuda la resposta es notificà a la unitat, que haurà de 

presentar certificat de l’acció corresponent. Un cop presentat aquest certificat, es retorna 

juntament amb un escrit signat pel secretari al Departament d’Economia i Finances. 

També es coordina els arqueigs d’aquests comptes, que s’han de realitzar dos cops a 

l’any.  
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C.1. Contractació de personal 

Acció Descripció Responsable Documentació Eina Punts remarcables 

Contractació del 
substitut 

Preparació de tota la 
documentació  necessària 
per a formalitzar la relació 
laboral.  

Contractació 

Contracte 
Còpia bàsica 
Full de matrícula 
Manifestació  
  d’Incompatibilitat 
Declaració 
TA2 

Aplicació de 
contractació - 

Signatura 
Signatura per part del 
treballador de tota la 
documentació contractual. 

Treballador 

Contracte 
Còpia bàsica 
Full de matrícula 
Manifestació  
  d’Incompatibilitat 
Declaració 
TA2 

- - 

Alta a la Seguretat 
Social 

Tramesa de la Tresoreria 
General de la Seguretat 
Social del document TA2 

Contractació TA2 - - 

Introducció al 
sistema  

Alta de les dades del 
treballador a l’aplicació 
corporativa 

Contractació 

Contracte 
Còpia bàsica 
Full de matrícula 
Manifestació  
  d’Incompatibilitat 
Declaració 
TA2 

GIP - 

Fiscalització 
Revisió i aprovació de tota 
la documentació preparada 
per a la contractació 

Intervenció 

Contracte 
Còpia bàsica 
Full de matrícula 
Manifestació  
  d’Incompatibilitat 
Declaració 
TA2 

- - 
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Acció Descripció Responsable Documentació Eina Punts remarcables 

Alta de nòmina 
Alta de capçalera al sistema 
per tal que el substitut entri 
en la propera nòmina 

Contractació 

Contracte 
Còpia bàsica 
Full de matrícula 
Manifestació  
  d’Incompatibilitat 
Declaració 
TA2 

GIP / SIP - 

Signatura de 
l’Administració 

Signatura del contracte per 
part de l’Administració 

Director General  
  (ENS) 
Secretari /  
  Directora de   
  Serveis /  
  Subdirector del  
  Dept/Minist. 

Contracte 
Còpia bàsica - - 

Signatura de 
Representants 
Socials  

Signatura del contracte per 
part dels representants 
socials  

Representants 
Socials  Còpia bàsica - - 

Tramesa a l’INEM Enviament a l’INEM de la 
documentació requerida Contractació Contracte i 2 còpies  

Còpia bàsica i 1 còpia - L’INEM retorna la documentació 
segellada 

Tramesa del 
contracte 

Enviament a l’interessat i 
als Representants Socials 
de la còpia final del 
contracte 

Contractació 

Còpia contracte  
  (interessat) 
Còpia bàsica  
  (Representants  
  Socials) 

- - 

Arxiu 
Emmagatzemament de la 
documentació preparada 
dins de l’expedient personal 

Contractació 

Contracte 
Còpia bàsica 
Full de matrícula 
Manifestació  
  d’Incompatibilitat 
Declaració 
TA2 

- - 
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C.2. Adquisició de subministraments 

Acció Descripció Responsable Documentació Eina Punts remarcables 

Preparació de la 
proposta 

Redacció del document 
de sol·licitud d’adquisició 
de béns acompanyat 
d’una breu memòria 
justificativa 

Unitat promotora Proposta justificada Ofimàtica - 

Alta de l’expedient de 
compra 

Extracció del sistema de 
les dades dels béns i del 
seu proveïdor 

Contractació i 
Subministraments  Expedient de compra Aplicació de gestió 

de subministraments 

En cas que el bé no estigui homologat, 
la mateixa unitat de Contractació i 
Subministraments introduirà les dades 
al sistema 

Passi per la Comissió 
de subministraments 

Aprovació / denegació de 
l’expedient de compra i 
signatura d’aquest per 
part del president/a 

Comissió de 
Subministraments  

Expedient de compra 
Acta de la reunió - 

Per les compres que siguin urgents, tal 
com el material informàtic, la unitat 
corresponent podrà seguir realitzant 
les compres informant després a la 
Comissió de Subministraments, però 
la tramitació de la compra la farà 
igualment la Secció de Contractació i 
Subministrament.1 

Reserva de crèdit 
Reserva a la corresponent 
partida pressupostària de 
l’import  de la compra 

Pressupostos i 
Gestió Econòmica 

Expedient de compra 
Document comptable  

Aplicació  de 
comptabilitat 

Per imports inferiors a 2 MM de ptes 
en béns no homologats i sempre en 
béns homologats, no s’elabora cap 
document comptable, anotant-se la 
reserva al expedient de compra 

Signatura Signatura del document 
comptable 

Director General / 
Secretari Document comptable - En funció de l’import la signatura està 

delegada als Directors Generals  

Fiscalització Revisió i verificació de la 
documentació preparada Intervenció Expedient de compra 

Document comptable  - 
No es fiscalitzen aquelles compres 
que siguin inferiors a 500.000 ptes . i 
vagin a càrrec d’una reserva de crèdit 
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Acció Descripció Responsable Documentació Eina Punts remarcables 

Preparació del 
document de compra 

Extracció del sistema del 
document amb les dades 
per realitzar la compra i 
tramesa al proveïdor 

Contractació i 
Subministraments  Document de compra Aplicació de   gestió 

de subministraments - 

Recepció del bé 
Recepció, al centre on la 
unitat promotora ho indiqui 
del bé adquirit 

Unitat promotora - - - 

Recepció de la 
factura 

Vist i plau i introducció al 
sistema de les dades dels 
justificants enviats pel 
proveïdor 

Contractació i 
Subministraments  

Factura 
Albarà 

Aplicació de   gestió 
de subministraments - 

Enregistrament de  la 
despesa 

Anotació al sistema i 
preparació del document 
comptable corresponent a 
la despesa efectuada. 

Pressupostos i 
Gestió Econòmica 

Document comptable 
Factura 

Aplicació  de 
comptabilitat - 

Signatura Signatura del document 
comptable 

Director General / 
Secretari Document comptable - En funció de l’import la signatura està 

delegada als Directors Generals  

Fiscalització Revisió i verificació de la 
documentació preparada Intervenció Document comptable 

Factura - - 

Tramesa a 
Economia i Finances  

Tramesa al Dept/Minist. 
d’Economia i Finances per 
a que procedeixi al seu 
pagament 

Pressupostos i 
Gestió Econòmica 

Document comptable 
Factura  - Aquest tràmit està previst de no 

realitzar-se a partir de l’any que ve 

1 En el cas particular del magatzem de fungibles, serà el responsable d’aquest l’encarregat de preparar l’expedient de compra . La resta del procés es realitzarà tal i com s’ha 

detallat anteriorment. 
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C.3. Arxiu 

Acció Descripció Responsable Documentació Eina Punts remarcables 

Depuració de la 
documentació 

Ordenació dels documents 
a enviar i revisió dels seus 
continguts 

Unitat promotora Documentació  a enviar - 

És responsabilitat de la unitat 
promotora enviar els expedients 
complets, identificats i ordenats, 
sense gomes, ni clips, ni post-its.  

Tramesa a l’arxiu 

Preparació de la relació 
de documentació que 
s’inclou i enviament a 
l’arxiu  

Unitat promotora 
Documentació  
Llistat suport paper 
Llistat suport electrònic 

Aplicació d’arxiu La documentació s’introduirà en les 
caixes destinades a aquest efecte 

Recepció de les 
caixes 

Verificació que es rep la 
documentació que apareix 
als llistats  

Arxiu 
Documentació  
Llistat suport paper 
Llistat suport electrònic 

Aplicació d’arxiu - 

Control de qualitat 

Verificació estadística del 
compliment per part de la 
unitat promotora de les 
instruccions de depuració 
de la documentació  

Arxiu Documentació - 

Es revisarà un 2% del total de la 
documentació enviada i si aquesta 
no compleix les instruccions es 
retornarà a la unitat per a que ho 
esmeni. 

Tractament de les 
caixes 

Assignació d’ubicació a 
les caixes i introducció 
dels codis a l’aplicació 

Arxiu Documentació Aplicació d’arxiu 

Un cop realitzat el control estadístic, 
l’arxiu no farà cap mena de control 
de la documentació que hi ha dins 
de cada expedient 

Retorn del 
comprovant de l’arxiu  

Retornar a la unitat 
promotora el llistat de la 
documentació enviada 
indicant els seus codis 
d’ubicació 

Arxiu Llistat suport paper Aplicació d’Arxiu - 
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C.4. Control horari (fase 1) 

Acció Descripció Responsable Documentació Eina Punts remarcables 

Preparar llistats 
d’incidències  

Extracció del sistema de 
la relació d’incidències 
setmanals per persona 

Suport 
Administratiu Llistats d’incidències  Aplicació de control 

Horari Els llistats s’extrauran per Serveis. 

Publicació dels llistats 
Exposició dels llistats  
de cada servei per a la 
consulta del personal 

Suport 
Administratiu Llistats d’incidències  - - 

Justificació de les 
incidències  

Argumentació d’aquelles  
incidències aparegudes 
al llistat, si es necessari 
aportant documentació 
que ho certifiqui 

Interessat 
Formulari de justificació 
Documentació  
   addicional 

- - 

Signatura 

Signatura del Cap de Servei 
d’aquells justificants en que 
hagi autoritzat la incidència i 
no existeixi cap document 
que ho justifiqui 

Cap de Servei Formulari de justificació - La resta de justificants no es signaran 
pel Cap de Servei 

Revisió de les 
justificacions  

Verificació de la validesa 
de les justificacions i de la 
resta de documentació 
aportada 

Suport 
Administratiu 

Formulari de justificació  
Documentació 

addicional 

Aplicació de Control  
  Horari - 

Introducció al 
sistema 

Anotació al sistema de 
la justificació de la 
incidència 

Suport 
Administratiu Formulari de justificació Aplicació de Control 

Horari 

En cas de no justificar la incidència en 
un termini màxim establert, el sistema 
aplicarà penalitzacions horàries  



Optimització d’una Unitat de Serveis Generals            11 

 

C.5. Control horari (fase 2) 

Acció Descripció Responsable Documentació Eina Punts remarcables 

Preparar llistats 
d’incidències  

Extracció del sistema de 
la relació d’incidències 
setmanals per persona 

Suport 
Administratiu - Aplicació de Control  

Horari 
Els llistats s’extrauran automàticament 
per cada Servei. 

Consulta de la 
informació 

Es fan accessibles les 
dades mitjançant la 
Intranet per tal que cada 
persona pugui consultar 
les seves incidències  

Suport 
Administratiu - Intranet - 

Justificació de les 
incidències  

Argumentació d’aquelles  
incidències aparegudes 
al llistat, si es necessari 
aportant documentació 
que ho certifiqui 

Interessat Documentació 
addicional 

Intranet 
Aplicació de Control  
  Horari 

Les justificacions les realitzarà el  
propi interessat per la Intranet i 
entregarà al Suport Administratiu la 
documentació corresponent 

Revisió de les 
justificacions  

Verificació de la validesa 
de les justificacions i de la 
resta de documentació 
aportada 

Suport 
Administratiu 

Documentació 
addicional 

Intranet 
Aplicació de Control  
  Horari 

En cas de no justificar la incidència en 
un termini màxim establert, el sistema 
aplicarà penalitzacions horàries  

Aprovació 

Aprovació electrònica del 
Cap de Servei d’aquelles 
justificacions en que hagi 
autoritzat la incidència i no 
existeixi cap document 
que ho justifiqui 

Cap de Servei - 
Intranet 
Aplicació de Control  
  Horari 

No serà necessària l’autorització en la 
resta de casos  
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C.6. Gestió del Parc Mòbil (amb1o sense xofer) 

Acció Descripció Responsable Documentació Eina Punts remarcables 

Sol·licitud del 
servei / cotxe 

La unitat introduirà la petició 
del servei / cotxe a través 
de la Intranet 

Unitat promotora - 
Intranet 
Aplicació de Gestió 
de Parc Mòbil 

- 

Assignació de 
vehicles  / xofers 

Confecció automàtica d’un 
full d’assignació dels cotxes 
disponibles a les unitats 
sol·licitants 

Aplicació de Gestió 
de Parc Mòbil - Aplicació de Gestió 

de Parc Mòbil 

Durant la fase de disseny de la nova 
aplicació es definiran els criteris 
d’assignació de cotxes i xofers 

Revisió del full 
d’assignació 

Comprovació i verificació de 
la planificació efectuada pel 
sistema 

Gestió de Serveis -1 Aplicació de Gestió 
de Parc Mòbil 

Puntualment es modificarà el full 
d’assignacions al sistema , en cas 
d’urgències o imprevistos  

Exposició del full 
d’assignació 

Publicació a la Intranet del 
full d’assignació definitiu Gestió de Serveis - 

Aplicació de Gestió 
de Parc Mòbil 
Intranet 

- 

Introducció del 
servei 

Anotació a través de la 
Intranet del servei realitzat  Xofers - 

Intranet 
Aplicació de Gestió 
de Parc Mòbil 

Aquest tràmit només serà necessari 
en el cas de vehicles amb xofer 

Extracció de 
docum entació per 
la nòmina 

Preparació automàtica  dels 
documents necessaris per a 
l’elaboració de la nòmina 
dels xofers 

Contractació - 
Aplicació de Gestió 
de Parc Mòbil i 
Intranet 

- 
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C.7. Cursos de català 

Acció Descripció Responsable Documentació Eina Punts remarcables 

Programació de 
cursos  

Identificació de les 
necessitats de les diferents  
Direccions Generals i 
planificació dels cursos  

Formació - Base de dades de 
formació 

S’explotarà la base de dades tal de 
proposar a les Direccions Generals 
possibles candidats als cursos  

Petició a la EAPC 

Preparació de la sol·licitud 
del professorat necessari 
per als cursos a l’Escola 
d’Administració Pública de 
Catalunya  

Formació Ofici de petició Ofimàtica - 

Signatura Signatura de l’Ofici de 
petició Directora de Serveis Ofici de petició - - 

Oferta dels cursos  
Publicació dels cursos 
programats per al personal 
del Dept/Minist. 

Formació Pla de Formació Ofimàtica - 

Recepció de 
sol·licituds i 
assignació de places  

Recepció de les sol·licituds 
d’assistència als cursos i 
assignació de les places 
existents  

Formació Sol·licitud d’assistència Aplicació de Formació - 

Seguiment del curs  
Seguiment i resolució de les  
incidències sorgides durant 

el curs  
Formació - - - 
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Acció Descripció Responsable Documentació Eina Punts remarcables 

Control d’assistència 

Recepció del llistat i 

introducció de les absències 

al sistema  

Formació Llistat d’absències  Aplicació de formació 

 

 

El personal docent que imparteixi el 

curs proporcionarà un llistat mensual 

d’absències. Quan es superi un 

nombre màxim d´absències el 

sistema marcarà la persona per tal 

que no pugui assistir a cap altre 

cursen un període de temps 

establert. 

Realització 

d’enquestes  

Preparació d’enquestes de 

valoració del curs i anàlisi 

dels resultats obtinguts. 

Anotació al sistema 

Formació Enquesta de valoració Aplicació de Formació 

El professorat repartirà les enquestes 

l’últim dia de curs i les tornarà a la 

unitat de Formació 

Introducció al 

sistema 

Anotació del resultat dels 

exàmens de nivell realitzats 

i notificats per la EAPC 

Formació - GIP - 
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C.8. Sortida de documentació 

Acció Descripció Responsable Documentació Eina Punts remarcables 

Preparació de 
documentació 

Agrupació i ordenació de  la 
documentació a enviar  Unitat promotora Documents a enviar - La unitat enviarà la documentació 

sense plegar i fora del sobre 

Tramesa a Registre 
Enviar al Registre dins les 
carpetes destinades a 
aquest efecte 

Unitat promotora Documents a enviar - 
Els subalterns passaran a recollir les 
carpetes i les portaran a la unitat de 
registre. 

Registrar la 
documentació 

Registre de sortida dels 
documents a enviar Registre Documents a enviar Aplicació de 

Registre 

Si la documentació no està 
correctament preparada, es retorna 
a la unitat promotora. 
La unitat de Registre no realitzarà 
copia ni escaneig dels documents 
registrats. No obstant, quedarà 
registrat al sistema, per a posteriors 
consultes, la data de sortida per a 
cada document. 

Passi a Correus  
Trasllat de la documentació 
un cop aquesta ja estigui 
registrada 

Registre Documents a enviar - - 

Plegat i ensobrat Plegat i ensobrat de la 
documentació a enviar Correus  Documents a enviar - - 

Enviar la 
documentació 

Enviament per la via 
corresponent en cada cas  
de la documentació 

Correus  Documents a enviar - 

En cas que la documentació hagi de 
ser enviada a través de la valissa, la 
unitat trametrà els documents a 
Majordomia per a que prepari 
l’enviament. 

En aquells casos on l’aplicació utilitzada permet registrar de sortida automàticament el document, la unitat promotora passarà a Correus els 

documents ja registrats i ensobrats per a que procedeixi al seu enviament. 
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C.9. Subvencions Capítol IV 

Acció Descripció Responsable Documentació Eina Punts remarcables 

Recepció de 
documentació 

Recepció, registre i 
escaneig de tota la 
documentació presentada 

Registre Sol·licitud 
Documentació  Aplicació de Registre La documentació a presentar està 

detallada al final del procediment 

Obertura d’expedient 
Revisió i verificació dels 
documents presentats i inici 
de l’expedient 

Subvencions  Sol·licitud  
Documentació 

Aplicació de 
Subvencions  

Mitjançant una interfície, la unitat de 
Subvencions associarà les imatges 
escanejades a un nou expedient 

Comunicació de  
deficiències  

Comunicat al sol·licitant, en 
cas que n’hi hagi, de les 
deficiències documentals  

Subvencions  
Comunicat de  
  Deficiències  
Acusament de rebut 

Aplicació de 
Subvencions  

L’aplicació de Subvencions estarà 
integrada amb la de Registre de 
manera que associï un numero de 
registre a tots els documents de 
sortida. 
Els acusaments de rebut de tots els 
documents de sortida s’imprimiran 
amb un codi de barres  de manera 
que quan arribin s’escanegin i 
mitjançant un lector s’associïn a 
l’expedient. 

Recepció de 
documentació 

Recepció,registre i escaneig 
de tota la documentació 
addicional aportada 

Registre Documentació  
  addicional 

Aplicació de 
Registre - 

Revisió de la 
documentació 

Verificació dels documents 
addicionals presentats en 
resposta al comunicat de 
deficiències  

Subvencions  Documentació  
  addicional 

Aplicació de 
Subvencions  

Mitjançant una interfície, la unitat de 
Subvencions associarà les im atges 
escanejades a l’expedient al qual 
corresponen. 
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Acció Descripció Responsable Documentació Eina Punts remarcables 

Proposta de 
Resolució 

Elaboració de la Proposta 
de subvenció Direcció General Proposta Aplicació de 

Subvencions  - 

Resolució 
Preparació dels documents 
de resolució a partir de la 
proposta 

Subvencions  Resolució 
Notificació 

Aplicació de 
Subvencions  - 

Signatura Signatura dels documents 
de resolució Director General Resolució 

Notificació 
Aplicació de 
Subvencions  La signatura ha de ser electrònica 

Reserva de crèdit 
Reserva a la corresponent 
partida pressupostària de 
l’import  de la subvenció 

Pressupostos i 
Gestió Econòmica 

Documentació de la  
Subvenció 

Aplicació de 
Comptabilitat - 

Signatura Signatura del document 
comptable 

Director General / 
Secretari Document comptable - En funció de l’import la signatura 

està delegada als Directors Generals 

Fiscalització Revisió i aprovació de la 
documentació preparada Intervenció 

Documentació de la  
  Subvenció 
Document comptable 

Aplicació de 
Subvencions  - 

Notificació Comunicació al sol·licitant 
el resultat de la sol·licitud Subvencions  Notificació 

Acusament de rebut 
Aplicació de 
Subvencions  

La signatura, de la Direcció General, 
ha de ser electrònica 

Recepció dels 
justificants  

Verificació administrativa i 
tècnica dels justificants Direcció General Justificants  Aplicació de 

Subvencions  - 
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Acció Descripció Responsable Documentació Eina Punts remarcables 

Enregistrament 
de la despesa 

Anotació al sistema i 
preparació del document 
comptable corresponent a 
la despesa efectuada. 

Pressupostos i 
Gestió Econòmica Document Comptable Aplicació de 

Comptabilitat - 

Signatura Signatura del document 
comptable 

Director General / 
Secretari Document  Comptable - En funció de l’import la signatura 

està delegada als Directors Generals 

Fiscalització  

Revisió i verificació de la 
despesa efectuada, ja 
sigui pel mètode normal o 
per mostreig 

Intervenció Document comptable 
Justificants  - - 

Retorn dels 
justificants  

Enviament a l’interessat 
dels justificants originals  Subvencions  

Comunicat de retorn 
Justificants  
Acusament de rebut 

Aplicació de 
Subvencions  - 

Tramesa a Economia 
i Finances  

Tramesa al Dept/Minist. 
d’Economia i Finances per 
a que procedeixi al seu 
pagament 

Pressupostos i 
Gestió Econòmica Document  Comptable - Aquest tràmit està previst de no 

realitzar-se a partir de l’any que ve 

 

La documentació que cal adjuntar per a la sol·licitud de concessió  de Subvencions és tota la que es demana actualment excepte la que 

s’especifica a continuació, que només serà necessària  per imports superiors a 1.000.000 pts: 
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• Direcció General d’Acció Cívica: 

- Previsió d’ingressos-despeses per l’any corrent i per l’any anterior (model 2) 

- Descripció global de totes les activitats previstes de l’entitat per a l’any en curs 

 

• Direcció General de Serveis Comunitaris: 

- Previsió d’ingressos-despeses per l’any corrent i per l’any anterior (model 2) 

- Descripció global de totes les activitats previstes de l’entitat per a l’any en curs 

 

• Direcció General de Formació d’Adults: 

- Previsió d’ingressos-despeses per l’any corrent i per l’any anterior (model 2) 

- Descripció global de totes les activitats previstes de l’entitat per a l’any en curs 

- Fitxa d’activitats (model 2D) 
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• Institut del Voluntariat: 

- Previsió d’ingressos-despeses per l’any corrent i per l’any anterior (model 2) 

- Memòria de l’any anterior 

 

• ENS: 

- Memòria d’activitats de l’any anterior 

- Projecte explicatiu del servei, establiment o activitat a desenvolupar durant l’any en curs 

- Balanç i compte de pèrdues i guanys de l’entitat a l’any anterior 

- Resum anual de retencions i ingressos a compte de l’IRPF (model 190)  de l’exercici de l’any anterior 
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C.10. Subvencions Capítol VII (Pluriannuals) 

Acció Descripció Responsable Documentació Eina Punts remarcables 

Recepció de 
documentació 

Recepció i registre de tota 
la documentació aportada  Registre Sol·licitud   

Documentació Aplicació de Registre - 

Obertura d’expedient 
Revisió i verificació dels 
documents presentats i inici 
de l’expedient 

Subvencions  Sol·licitud  
Documentació - - 

Comunicació de  
deficiències  

Comunicat al sol·licitant, en 
cas que n’hi hagi, de les 
deficiències documentals  

Subvencions  
Comunicat de  
  deficiències  
Acusament de rebut 

Ofimàtica 
S’emetran dos comunicats com a 
màxim. Si tot i així segueixen existint 
diferències, es denegarà la sol·licitud 

Recepció de 
documentació 

Recepció i registre de tota 
la documentació addicional 
aportada 

Registre Documentació  
  addicional 

Aplicació de 
Registre - 

Revisió de la 
documentació 

Verificació dels documents 
addicionals presentats en 
resposta al comunicat de 
deficiències  

Subvencions  Documentació  
  Addicional - 

Un cop la l’expedient estigui correcte 
es trametrà al Servei d’Obres i 
Manteniment 

Informe tècnic 
Revisió tècnica del projecte.  
Emissió i signatura de 
l’informe preceptiu 

Servei d’Obres i 
Manteniment  

Sol·licitud 
Documentació 
Informe tècnic 

Ofimàtica - 

Proposta 
Preparació de la Proposta 
corresponent a la concessió 
de la subvenció 

Servei de 
Programació i 
Sistemes de 
previsió (ENS) 

Proposta Ofimàtica - 
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Acció Descripció Responsable Documentació Eina Punts remarcables 

Signatura Signatura de la proposta 

Cap de Servei de 
Programació  
Subdirector General 
de Programació 
 (ENS) 

Proposta - - 

Informe econòmic Preparació de l’informe 
econòmic de la subvenció Subvencions  Informe econòmic Ofimàtica - 

Signatura Signatura de l’informe 
econòmic 

Cap de Servei de 
Pressupostos i 
Gestió Econòmica 

Informe econòmic - - 

Informe de concessió  
Preparació de l’informe 
relatiu a la concessió del 
préstec 

Subvencions  Informe de concessió Ofimàtica - 

Signatura Signatura de l’informe de 
concessió Directora ENS Informe de concessió - - 

Tramesa a 
Economia i Finances  

Tramesa al Dept/Minist. 
d’Economia i Finances de la 
documentació del préstec, i 
recepció de l’aprovació de 
l’Institut de Finances  

Subvencions  
Expedient 
Certificat d’aprovació 
de préstec 

- - 

Preparació d’Acord 
de Govern 

Elaboració del document 
per a  l’Acord de Govern Subvencions  

Acord de Govern 
Documents  
  comptables  

Ofimàtica - 

Reserva de crèdit 
Reserva a la corresponent 
partida pressupostària de 
l’import  de la subvenció 

Pressupostos i 
Gestió Econòmica 

Documentació de la  
Subvenció 
Document comptable 

Aplicació de 
Comptabilitat - 
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Acció Descripció Responsable Documentació Eina Punts remarcables 

Signatura Signatura del document 
comptable 

Director General / 
Secretari Docum ent comptable - En funció de l’import la signatura està 

delegada als Directors Generals  

Fiscalització Revisió i verificació de la 
documentació preparada Intervenció 

Acord de Govern 
Document 
  Comptable 

- - 

Signatura del 
Préstec 

Signatura entre l’IF i 
l’interessat del préstec IF Contracte de Préstec - - 

Seguiment d’obra Control i vist i plau de les 
obres realitzades  

Servei d’Obres i 
Manteniment 

Certificacions d’obra 
Informe tècnic Ofimàtica 

La unitat revisarà totes les 
certificacions i realitzarà una 
verificació a l’emplaçament de l’obra 
cada 2 mesos i en el moment de 
recepció d’aquesta. Opcionalment 
assistirà a l’acta de replanteig 

Resolució i 
Notificació 

Preparació de tota la 
documentació necessària 
per a la disposició del 
préstec 

Subvencions  

Proposta 
Autorització  de  
  disposició del préstec 
Notificació a l’entitat 
Informe del Subdirector 

Ofimàtica - 

Signatura Signatura de tota la 
documentació anterior 

Cap de Servei  
  de Programació 
Directora ENS 
Subdirector de 

Programació 

Proposta del Servei 
 
Autorització 
Informe Subdirector 
Notificació entitat 

- - 

Recepció de 
documentació 

Recepció,registre i escaneig 
de tota la documentació 
presentada 

Registre Sol·licitud 
Documentació  Aplicació de Registre 

Tràmit que es repeteix cada any 
mentre dura el préstec 
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Acció Descripció Responsable Documentació Eina Punts remarcables 

Obertura d’expedient 
Revisió i verificació dels 
documents presentats i inici 
de l’expedient 

Subvencions  Sol·licitud  
Documentació 

Aplicació de 
Subvencions  

Mitjançant una interfície, la unitat de 
Subvencions associarà les imatges 
escanejades a un nou expedient 

Comunicació de  
deficiències  

Comunicat al sol·licitant, en 
cas que n’hi hagi, de les 
deficiències documentals  

Subvencions  
Comunicat de  
  Deficiències  
Acusament de rebut 

Aplicació de 
Subvencions  

L’aplicació de Subvencions estarà 
integrada amb la de Registre de 
manera que associï un numero de 
registre a tots els documents de 
sortida. 
Els acusaments de rebut de tots els 
documents de sortida s’imprimiran 
amb un codi de barres  de manera 
que quan arribin s’escanegin i 
mitjançant un lector s’associïn a 
l’expedient. 

Recepció de 
documentació 

Recepció,registre i escaneig 
de tota la documentació 
addicional aportada 

Registre Documentació  
  addicional 

Aplicació de 
Registre - 

Revisió de la 
documentació 

Verificació dels documents 
addicionals presentats en 
resposta al comunicat de 
deficiències  

Subvencions  Documentació  
  Addicional 

Aplicació de 
Subvencions  

Mitjançant una interfície, la unitat de 
Subvencions associarà les imatges 
escanejades a l’expedient al qual 
corresponen. 

Proposta de 
Resolució 

Elaboració de la Proposta 
de subvenció de la quota 
del préstec 

Direcció General Proposta Aplicació de 
Subvencions  - 

Resolució 
Preparació dels documents 
de resolució a partir de la 
proposta 

Subvencions  Resolució 
Notificació 

Aplicació de 
Subvencions  - 
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Acció Descripció Responsable Documentació Eina Punts remarcables 

Signatura Signatura de la resolució Director General 
Consellera 

 
Proposta 
Resolució 
Notificació 

Aplicació de 
Subvencions  La signatura ha de ser electrònica 

Notificació Comunicació a l’interessat 
de la resolució Subvencions  Notificació 

Acusament de rebut 
Aplicació de 
Subvencions  - 

Enregistrament de la 
despesa 

Anotació al sistema i 
preparació del document 
comptable corresponent a 
la despesa efectuada. 

Pressupostos i 
Gestió Econòmica 

Document Comptable 
 

Aplicació de 
Comptabilitat - 

Signatura Signatura del document 
comptable 

Director General / 
Secretari Document  Comptable - En funció de l’import la signatura 

està delegada als Directors Generals 

Fiscalització Revisió i aprovació de la 
despesa efectuada Intervenció Document Comptable 

 - - 

Tramesa a Economia 
i Finances  

Tramesa al Dept/Minist. 
d’Economia i Finances per 
a que procedeixi al seu 
pagament 

Pressupostos i 
Gestió Econòmica 

Document  Comptable 
 - Aquest tràmit està previst de no 

realitzar-se a partir de l’any que ve 
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C.11. Enregistrament de la despesa per part dels subhabilitats 

Acció Descripció Responsable Documentació Eina Punts remarcables 

Despesa 
Adquisició d’un bé / servei i 
pagament d’aquest per part 
de la unitat promotora 

Centre/Unitat 
de despesa Factura - - 

Recepció de 
justificant 

Entrega per part del centre 
que ha realitzat la despesa 
dels comprovants. 

Subhabilitat Factura -  

Revisió i 
reintegrament 

Verificació de la despesa 
efectuada i retorn al centre 
de l’import d’aquesta 

Subhabilitat Factura - 

Per imports elevats, seguint el criteri 
actual, es trametrà el justificant a 
Habilitació, per a que procedeixi al seu 
pagament. 

Registre de factures  
Introducció al sistema de les 
dades dels justificants de la 
despesa realitzada 

Subhabilitat Factura Aplicació 
d’Habilitació 

Es realitzarà un desenvolupament al 
sistema per tal de descentralitzar 
aquesta tasca a cada subhabilitat 

Preparació del 
justificant 

Elaboració del document 
justificatiu amb les dades 
corresponents a la despesa i 
centre que la realitza 

Subhabilitat Factura 
Justificant de despeses  

Aplicació 
d’Habilitació 

S’adjuntarà la factura a l’espai destinat 
a aquest efecte del document 
justificant de la despesa 

Signatura Signatura del document 
justificatiu de la despesa Cap de Servei Factura 

Justificant de despeses  - 

En aquells casos en que el subhabilitat 
no depengui d’un Cap de Servei, la 
signatura la efectuarà el Director 
General corresponent. 

Tramesa a 
Habilitació 

Tramesa dels justificants de 
despeses al Servei de 
Pressupostos i Gestió 
Econòmica 

Subhabilitat Factura 
Justificant de despeses  - 

Aquesta tramesa es realitzarà quan el 
subhabilitat tingui un nombre de 
factures elevat i requereixi de la seva 
reposició. 
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Acció Descripció Responsable Documentació Eina Punts remarcables 

Control periòdic 

Verificació de tots els 
justificants enviats en una 
mateixa tramesa per un 
subhabilitat 

Habilitació 
Factures 
Justificants de  
  despeses  

Aplicació 
d’Habilitació 

Es realitzaran les revisions per 
cadascun dels subhabilitats. En cas 
que aquesta no sigui correcta es 
retornaran els documents al 
subhabilitat i no es reposarà el seu 
import fins que no es corregeixi.  

Reposició del fons 
del subhabilitat 

Comprovació que s’han 
enregistrat noves factures i 
reposició de l’import al 
subhabilitat mitjançant xec o 
transferència.  

Habilitació Xec 
Paper de Transferència 

Aplicació   
  d’Habilitació 
Aplicació de  
  Comptabilitat   
  Pressupostària 

Es realitzarà un desenvolupament 
informàtic per tal que les dades del 
pagament es bolquin automàticament 
a l’Aplicació de Comptabilitat 
Pressupostària. 

Arxiu 

Una vegada realitzada la 
reposició del fons de 
maniobra s’arxiva la factura i 
el justificant del pagament 

Habilitació Factura  
Justificant de pagament  - - 

Enregistrament de la 
despesa 

Preparació del document 
comptable corresponent a 
la despesa efectuada 

Habilitació 

Factures 
Justificants de  
  Despeses  
ADOP-FM 

Aplicació de 
Comptabilitat 
pressupostària 

Es prepara un document per cada 
partida pressupostària quan aquesta 
assoleix un volum econòmic suficient.  

Preparació del 
Manament d’Ingrés  

Preparació del document 
d’ingrés  corresponent al 
import  total dels documents 
comptables agrupats  

Habilitació ADOP-FM 
Manament d’Ingrés  

Aplicació de 
Comptabilitat 
pressupostària 

El Manament d’Ingrés es prepara quan 
Habilitació assoleix el 80% del fons de 
maniobra del que disposa. 

Signatura 
Signatura dels documents 
comptables i del Manament 
d’ingrés  

Secretari General i 
Cap de Secció 
d’Habilitació 

ADOP-FM 
Manament d’Ingrés  -  

Fiscalització 
Revisió i verificació del 
manament d’ingrés i els 
documents comptables  

Intervenció 
ADOP-FM 
Relació de despeses  
Manament d’Ingrés  

-  



Optimització d’una Unitat de Serveis Generals            28 

 

 

Acció Descripció Responsable Documentació Eina Punts remarcables 

Tramesa al 
Dept/Minist. 
d’Economia i 
Finances  

Una vegada revisada i 
fiscalitzada la documentació  
es tramet al Dept/Minist. 
d’Economia i Finances que 
realitza l’ingrés al fons de 
maniobra d’Habilitació 

Habilitació ADOP-FM 
Manament d’Ingrés  -  
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C.12. Altres procediments 

A continuació es detallen la resta d’aspectes del nou funcionament de l’organització que per la seva especificitat no s’han descrit en els circuits 

anteriors. 

 

• Puntes de feina a la unitat de Registre 

 

Tal i com es proposava en les línies d’actuació, és necessària la creació d’un grup de persones de les diferents unitats de la Direcció de 

Serveis que puguin donar suport al registre. A l’hora de definir aquest col·lectiu s’haurà de diversificar en les diferents unitats l’aportació de 

persones i es prestarà especial atenció a no assignar aquesta funció al personal de més categoria laboral i de designar-la pel contrari a 

aquelles persones que ocupen un lloc de perfil administratiu dins dels seus corresponents Serveis . Un cop el Cap de Negociat d’Atenció al 

Ciutadà detecti l’existència d’una punta de feina que no pot absorbir amb el personal de la pròpia unitat, determinarà els recursos necessaris i 

la dedicació d’aquests i ho comunicarà al seu cap. Aquest decidirà d’acord amb els Caps de Servei afectats quines persones passen a donar 

suport i en quines dates ho realitzen. En qualsevol cas el nombre de persones destinades a donar suport a la unitat, cobrirà la demanda real 

d’aquest servei. Pel que fa al nombre de recursos que han de formar part d’aquest col·lectiu de suport, es designaran 3 persones de cadascun 

dels Serveis que formen la Direcció de Serveis tot tenint en compte que, per tal cobrir les possibles eventualitats, aquestes tres persones no 

podran realitzar les seves vacances alhora. D’altra banda serà necessària una formació prèvia per garantir que cada persona podrà donar un 

suport efectiu en el moment de la seva incorporació. Aquesta formació consistirà en la presència de la persona mitja jornada d’un dia normal a 

la unitat de Registre, l’aprenentatge i la realització de les tasques que en són pròpies.  
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• Biblioteca 

 

El Servei de Biblioteca seguirà funcionant tal i com fins ara, però a més, per tal d’aprofitar aquest Servei, s’obrirà el préstec a l’usuari extern. En 

aquest sentit, la Biblioteca només funcionarà en horari d’oficina i el seu responsable s’encarregarà addicionalment d’atendre les peticions, 

consultes i demandes d’aquests usuaris. D’altra banda, amb el propòsit de realitzar una distribució coherent de tasques i un aprofitament dels 

recursos existents, la mateixa persona encarregada de la Biblioteca, s’encarregarà alhora de l’administració de subscripcions i la compra de 

llibres del Dept/Minist.. Per tant totes les peticions de les diferents unitats seran analitzades i tractades per aquesta persona, que dependrà 

directament del Cap de Secció de Normalització Lingüística i Publicacions. Aquesta mateixa persona s’encarregarà de realitzar les gestions 

necessàries per a la compra o subscripció de les diferents publicacions. 

 

• Trucades de distribució de tríptics  

 

A l’hora de realitzar la verificació de la correcta distribució de tríptics, és procedirà seleccionant una mostra aleatòria no superior al 2% de 

l’univers possible. Una persona del Servei, que en cap cas tindrà  una categoria laboral superior a la d’Auxiliar administratiu, realitzarà les 

trucades de verificació i un cop finalitzada aquesta tasca, comunicarà els resultats a la Secció de Publicacions i Normalització Lingüística. A  

partir d’aquests resultats la Secció s’encarregarà, en cas de ser necessari, i emprendrà les decisions executives que consideri oportunes.  
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• Recepció de documentació a través del Registre 

 

En aquells casos on la nova operativa implica que aquestes tasques que abans eren realitzades per altres unitats ara es centralitzin en la unitat 

de Registre, el procediment serà el mateix que l’aplicat actualment, és a dir el Registre rebrà la documentació, la registrarà si els documents 

son registrables i la trametrà a la unitat destinatària, ja sigui en format paper o electrònic depenent del criteri general establert. Addicionalment 

la pròpia unitat de Registre efectuarà la compulsa d’aquells documents que ho requereixin en el moment que el ciutadà els presenta (p.e. 

contractes, certificats, etc.). Per tal que el Registre assumeixi aquesta tasca, el responsable de la unitat que fins ara la realitzava en un elevat 

nombre (Secció de Contractació i Subministraments) indicarà els criteris i els passos a seguir per tal de portar-la a terme correctament. 
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D. INVENTARI DE MODIFICACIONS INFORMÀTIQUES 

Per tal de portar a terme les línies d’actuació proposades i els procediments que d’aquestes 

se’n deriven són necessàries un conjunt de millores a nivell informàtic que a continuació 

s’exposen. 

• Redefinir les incidències que actualment genera l’aplicació de control horari buscant un 

compromís entre la informació obtinguda i el volum de feina generat. En aquest sentit es 

proposa per exemple que no fitxar per anar a esmorzar no generi incidència.  

• D’altra banda, s’ha de  redissenyar l’aplicació per tal que en cas de no haver-se justificat 

una incidència en un període determinat, s’apliquin penalitzacions horàries sobre 

l’interessat. Aquestes podrien consistir per exemple en haver de recuperar el temps en el 

que s’ha generat la incidència. 

• L’aplicació de control horari haurà d’estar operativa a través de la Intranet. D’aquesta 

manera el personal de Palau de Mar podrà consultar les seves incidències i realitzar les 

justificacions. Serà necessari, per tant, implementar una interfície per a aquesta última 

funcionalitat. 

• Integrar les bases de dades de les que disposa el Servei de Règim Interior amb el 

sistema corporatiu GIP.  

• Redissenyar l’aplicació de Formació per tal que incorpori el control d’assistència als 

cursos de Català. En aquest cas, contemplarà la justificació de les absències i portarà un 

control de les que no s’hagin justificat. En funció del nombre d’aquestes últimes es 

penalitzarà l’assistència als propers cursos. S’inclourà dins d’aquesta mateixa aplicació 

la preparació i anàlisi d’enquestes.  

• L’aplicació de Formació, la base de dades de Formació Lingüística i el GIP estaran 

integrats per tal d’evitar el manteniment duplicat de dades. En aquest moment l’Àrea de 

Formació de RRHH, explotarà la base de dades esmentada per tal de seleccionar els 

assistents als cursos de Català.  

• Revisar i resoldre les incidències del procés de nòmina, que actualment provoquen que 

es revisi manualment el resultat del procés. 
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• Integració amb els sistemes corporatius de les diferents aplicacions existents en els 

serveis de RRHH i de Gestió Econòmica (contemplat en els projectes a desenvolupar pel 

Pla Informàtic). 

• Crear perfils d’usuari en l’aplicació d’Habilitació. Cada subhabilitat realitzarà la 

introducció i manteniment de les dades relatives al seu fons de maniobra, però no ha de 

tenir accés a la resta de dades de l’aplicació. 

• Unificar les bases de dades de creditors de l’ENS i del Departament (contemplat en nova 

aplicació SAP). 

• Creació d’una interfície entre les aplicacions de Registre i de Subvencions per tal que es 

registri la documentació a l’entrada d’aquesta i després, mitjançant aquesta interfície, es 

pugui associar a l’expedient corresponent. 

• Creació d’una interfície entre les aplicacions de Registre i de Subvencions similar a la 

existent en l’aplicació EPI de l’ENS, per tal que es permeti assignar automàticament un 

numero de registre als documents de sortida. 

• Creació d’una nova aplicació de Gestió integral del Parc Mòbil. A partir de les peticions 

introduïdes per la unitat interessada, i mitjançant l’algoritme d’assignació de vehicles 

definit per l’usuari en la fase inicial de creació de l’aplicació, el sistema generarà un full 

d’assignacions de vehicles de representació i un altre de vehicles sense conductor. 

Aquests fulls seran revisats i en cas de ser necessari podran ésser modificats pel 

responsable d’aquesta tasca. Finalment, en el cas dels vehicles de representació, els 

xofers introduiran les dades dels serveis realitzats durant un període determinat, per tal 

de realimentar el sistema i alhora generar els documents necessaris per al càlcul de la 

nòmina. 
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E. PRESSUPOST DEL PROJECTE 

L’import necessari per a completar el present projecte es calcula en base a la dedicació dels 

professionals que hi participen i a la seva experiència. 

La durada total del projecte és de 4 mesos. 

Per a desenvolupar aquest projecte amb garanties d’èxit l’equip ha estat de: 

- Un soci amb 18 anys d’experiència en projectes organitzatius al sector públic. 

- Un gerent amb 9 anys d’experiència en projectes organitzatius al sector públic. 

- Un consultor d’organització senior amb 4 anys d’experiència. 

- Un consultor junior, titulat superior amb 6 messos d’experiència. 

 

La dedicació i la tarifa aplicada ens donen lloc al pressupost total: 

 

PERFIL DEDICACIÓ TARIFA €/h IMPORT TOTAL 

Soci 64 120 7.680 

Gerent 240 90 21.600 

Consultor Senior 640 55 35.200 

Consultor Junior 640 30 19.200 

TOTAL 1.584 52,83 83.680 

 

Per a tenir el cost total del projecte cal afegir l’IVA del 16%: 

L’import final és de 97.068,8 € 
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Id Nombre de tarea Duración
1 Accions immediates 2 semanas

2 Arxiu de RRHH per part de tot el personal del Servei 0 semanas

3 Negociar amb les Mútues mèdiques la realització de les
tasques administratives

2 semanas

4 Implantació nou procediment d'adquisició de subministraments 1 semana

5 Comunicació a totes les unitats del Departament del nou
criteri d'enviament de documentació a l'arxiu

0 semanas

6 Trasllat del control de la documentació a arxivar 1 semana

7 Implantació del nou circuit de sortida de documentació 1 semana

8 Reforç de la unitat de Correus (canvi d'assignació de
tasques d'un subaltern)

1 semana

9 Implantació del nou circuit de distribució per part dels
subalterns

1 semana

10 Especificació dels criteris de compulsa a la unitat de Registre 2 semanas

11 Negociar amb les D. G. la signatura electrònica en tots els
tràmits del procés de subvencions

2 semanas

12 Identificació de l'equip de suport del projecte per portar a terme el
pla d'implantació

4 semanas

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7

Tarea

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

1 
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Id Nombre de tarea Duración
13 Nou criteri de distribució electrònica d'entrada de

documentació
5 semanas

14 Identificar necessitats de les diferents Direccions Generals 3 semanas

15 Establir criteri general d'escaneig de la documentació 1 semana

16 Informar a les Direccions Generals del criteri adoptat 0 semanas

17 Implantar nou criteri d'escaneig d'entrada de documentació 1 semana

18 Formalització nova estructura 18 semanas

19 Preparació text nova estructura 3 semanas

20 Revisió del Secretari / Consellera-Ministre 3 semanas

21 Revisió DGOrganització i Funció Pública 8 semanas

22 Aprovació de govern 4 semanas

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7

Tarea

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

2 

 

Proyecto: pla implantacio
Fecha: lu 25/10/04



Id Nombre de tarea Duración
23 Redisseny del Control Horari i creació de l'Equip de

Suport Administratiu
21 semanas

24 Detallar funcionalment el nou disseny del Control Horari 2 semanas

25 Concertar amb les D.G. i els sindicats el redisseny del Control
Horari

3 semanas

26 Adaptació de l'aplicació actual 2 semanas

27 Identificació de les persones assignades a cada lloc 1 semana

28 Estudiar redistribució dels recursos existents 3 semanas

29 Repartiment de tasques entre la resta del personal de cada
servei

1 semana

30 Creació de l'equip de suport administratiu 1 semana

31 Informar als responsables de totes les unitats per tal que
aquests ho traslladin al personal

0 semanas

32 Posta en marxa de la fase I del procés de Control Horari 1 semana

33 Integració de l'aplicació a la Intranet 8 semanas

34 Formació als usuaris 4 semanas

35 Posta en marxa de la fase II del procés de Control Horari 2 semanas

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7

Tarea

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto
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Id Nombre de tarea Duración
36 Reorganització de la Secció de Gestió de Serveis 24 semanas

37 Requeriments funcionals detallats per a l'aplicació de Gestió
del Parc Mòbil

1 semana

38 Desenvolupament de la nova aplicació de Gestió del Parc
Mòbil

12 semanas

39 Implantació nou procediment de Gestió del Parc Mòbil 2 semanas

40 Adaptació de les aplicacions informàtiques de la Secció 20 semanas

41 Revisió d'espais per a les unitats de Correus i Atenció al
Ciutadà

4 semanas

42 Identificació de les persones assignades a cada lloc 1 semana

43 Estudiar redistribució dels recursos existents 3 semanas

44 Aplicació de la nova estructura 2 semanas

45 Dessignació de l'equip de suport al Registre 2 semanas

46 Formació de l'equip de suport al Registre 2 semanas

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7

Tarea

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto
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Id Nombre de tarea Duración
47 Reorganització del Servei de Recursos Humans 22 semanas

48 Millores informàtiques 20 semanas

49 Identificació de les persones assignades a cada lloc 2 semanas

50 Estudiar redistribució dels recursos existents 3 semanas

51 Aplicació de la nova estructura del Servei 2 semanas

52 Implantació dels nous procediments que no requereixen
desenvolupament informàtic (contractació de personal)

2 semanas

53 Implantació del nou procediment de cursos formatius de
català

2 semanas

54 Creació del Servei de Contractació i Administració 21 semanas

55 Adaptació de l'aplicació de Subvencions 10 semanas

56 Identificació de les persones assignades a cada lloc 1 semana

57 Estudiar redistribució dels recursos existents 3 semanas

58 Aplicació de la nova estructura del Servei 2 semanas

59 Negociar amb les D. G. i Intervenció i Assessoria Jurídica la
documentació requerida en el procediment de Subvencions

3 semanas

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7

Tarea

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto
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Id Nombre de tarea Duración
60 Implantació dels nous procediments de Subvencions 1 semana

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7

Tarea

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto
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Id Nombre de tarea Duración
61 Redisseny del Servei de Pressupostos i Gestió

Econòmica
22 semanas

62 Realitzar desenvolupaments informàtics previstos al Servei 20 semanas

63 Identificació de les persones assignades a cada lloc 1 semana

64 Estudiar redistribució dels recursos existents 3 semanas

65 Aplicació de la nova estructura del Servei 2 semanas

66 Aprovació d'Intervenció de l'enregistrament de la despesa
per part dels subhabilitats

2 semanas

67 Formació dels subhabilitats per a l'enregistrament
descentralitzat

1 semana

68 Implantació del nou procediment d'enregistrament de la
despesa

1 semana

69 Creació de l'Àrea d'Organització 2 semanas

70 Identificació de les persones assignades a cada lloc 1 semana

71 Posta en marxa de la nova unitat 1 semana

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7

Tarea

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto
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