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DECRET D’ALCALDIA  

Expedient número: G0232021000021 Organigrama funcional de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts. 
Tràmit  relacionat:  Aprovar  la  modificació  de  l’organigrama  funcional  de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Vist  l’organigrama  funcional  d’aquest  Ajuntament  aprovat  mitjançant  Decret 
d’alcaldia número 2019LLDR001646 de data 5 de novembre de 2019.

Atès  que  l’organigrama  funcional  defineix  l’organització  de  l’Administració 
Municipal, les unitats departamentals en què s’estructura i els llocs de treball que 
les integren, així com les relacions horitzontals i verticals.

L'organigrama permet conèixer, entre altres extrems, la relació de jerarquia que 
guarden entre si els diferents òrgans que integren una dependència o unitat, dóna 
coneixement a el personal de la seva ubicació i relacions dins de l'organització, 
defineix els càrrecs existents en l'administració local, l'agrupació dels càrrecs en 
unitats administratives així com l'autoritat assignada a cada un d'ells.

Vist  que  s’han  produït  diverses  necessitats  als  diferents  departaments  de 
l’Ajuntament, que han comportat diferents canvis organitzatius.

Vista la necessitat d’integrar l’àrea de serveis a les persones i l’àrea d’acció social  
i drets civils en una sola àrea, per garantir la coordinació i millor prestació dels 
serveis que les integren.

Vist que l’agrupació de funcions s’ha realitzat a partir del criteri de coherència,  
homogeneïtat i dimensió mínima suficient, amb l’objectiu de garantir la màxima 
eficàcia i eficiència en el funcionament.

Atès  que  és  necessari  definir  un  organigrama  per  aconseguir  un  correcte 
funcionament de l’Administració Municipal en la prestació dels serveis al ciutadà i  
en el desenvolupament dels diferents plans i programes d’actuació. Amb aquesta 
finalitat, estableix instruments de gestió, de direcció i coordinació.

Atesa la necessitat d’adscriure, a nivell  orgànic, els llocs de treball existents, a 
aquesta  nova  estructura  organitzativa,  que  serà  la  base  sobre  la  qual 
desenvolupar les diferents eines de gestió de Recursos Humans.

L’organigrama funcional té la seva pròpia lògica interna sense ser un reflex exacte 
de les competències delegades definides al Cartipàs municipal i és independent 
del mateix.
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Atès que l’organigrama funcional és un exercici de la potestat d’autoorganització 
que correspon a l’Ajuntament.

De conformitat amb l’article 69 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,  
pel  qual  s’aprova el  text  refós de la Llei  de l’Estatut  Bàsic de l’empleat públic 
estableix  que  la  planificació  dels  recursos  humans  en  les  Administracions 
Públiques  tindrà  com a  objectiu  contribuir  a  la  consecució  de  l’eficàcia  en  la 
prestació dels serveis i  de l’eficiència en la utilització dels recursos econòmics 
disponibles mitjançant  la  dimensió adequada dels seus efectius, la seva millor 
distribució, formació, promoció professional i mobilitat.

Vist l’informe emès pel cap de recursos humans i organització, que s’adjunta i 
forma part de l’expedient.

Fent  ús  de  les  facultats  que  m’atorga  l’article  53  del  Text  Refós  de  la  Llei  
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en concordança amb l’article 21 de la 
Llei 7/1985, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, reformada per la Llei  
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.

RESOLC:

Primer.-  Aprovar  la  modificació  de  l’organigrama funcional  de  l’Ajuntament  de 
Sant  Vicenç dels  Horts,  d’acord  amb el  document  que s’adjunta  a  la  present 
resolució com a Annex 1.

Segon.-  Publicar  l’organigrama  a  la  pàgina  web  municipal  i  al  portal  de 
transparència.

Tercer.-  Donar compte d’aquest acord a la propera sessió del Ple que es celebri.

Quart.- Notificar a les diferents regidories i als departaments municipals.

Cinquè.-  Comunicar  a  les  diferents  seccions  sindicals  i  als  òrgans  de 
representació.

Sant Vicenç dels Horts
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