
• Impuls i lideratge del desenvolupament d’un model d'organització accessible, orientat a la 
ciutadania, capaç de respondre amb més agilitat i eficiència als problemes i reptes 
col·lectius de la societat sota criteris de sostenibilitat i transparència i sobre la base de 
l'aplicació de les TIC, tant a nivell de ciutat com a nivell de gestió administrativa.

• Impuls d’un model d’atenció ciutadana proper i accessible.

• Impuls i desenvolupament de les estratègies del Govern Obert de la ciutat per fer més àgil i 
propera la relació de la ciutadania amb l’administració, impulsant la transparència i 
l’establiment d’objectius i l’avaluació de la gestió a través quadres de comandaments i 
sistemes d’indicadors.

• Assolir un ple coneixement de les novetats normatives, avaluar afectacions i planificar 
l’adequació a les mateixes de l’organització municipal.

• Millora dels mecanismes d’interrelació i coordinació dels serveis jurídics i administratius 
municipals i garantir la defensa jurídica i l’assessorament jurídic al conjunt dels serveis 
municipals.

• Millora de les capacitats i atenció al personal de la corporació. Informar, orientar i oferir 
suport i formació al personal pel seu desenvolupament personal i professional.

• Impuls de la modernització i adaptació tecnològica de l’organització municipal, estudiant i 
implementant aquells processos de desenvolupament tecnològic que permetin millorar els 
serveis que es presten a la ciutadania, i facilitin la racionalització del treball (eficàcia i 
eficiència en el treball).

Àrea de Serveis Generals i Govern Obert

Missió

L’Àrea de Serveis Generals i 
Govern Obert s’encarrega de 
proporcionar de forma eficient 
els recursos tecnològics, 
logístics, humans, econòmics 
i d’arxiu necessaris, a la resta 
d’àrees que componen 
l’organització municipal, per 
aconseguir el correcte 
funcionament dels serveis 
que es presten a la ciutadania. 
Així mateix, és l’eix 
fonamental de suport i millora 
dels processos i tràmits de 
l’Ajuntament.



Àrea de Serveis Generals i Govern Obert

• Facilitar i garantir la seguretat i salut de les persones que treballen a l’organització, mitjançant la planificació i gestió de la 
prevenció en riscos laborals i del servei mèdic.

• Gestionar, conservar i organitzar el Sistema de Gestió documental per garantir la custòdia, accessibilitat i fiabilitat de la 
informació municipal, i facilitant alhora la seva difusió i accessibilitat per part de la ciutadania i de la resta de serveis municipals.

• Impulsar i liderar el desenvolupament de les tecnologies Smart a la ciutat.

• Consolidar unes finances municipals equilibrades i sostenibles, orientades a garantir els recursos per atendre les necessitats de 
la ciutat, tot potenciant mesures per a la optimització i millora dels mitjans posats a l'abast del conjunt de l'organització municipal.

• Millorar els mecanismes de planificació pressupostària i financera a curt i mig termini, sistematitzar la seva realització assolint-ne 
una plena integració dins el procés Pressupostari.

• Assolir una millora progressiva de la situació de la Tresoreria, reduint la dependència de les operacions de tresoreria externes, 
però garantint la seva disponibilitat atenent a les incerteses existents.

• Consolidar el sistema d’informació per a la gestió i per a la millora de la planificació econòmica i estratègica i ajust a la gestió
municipal, procurant la seva millora i adaptació per tal que reflecteixi aquells elements essencials que ha de conèixer el Govern 
municipal.

• Mantenir polítiques fiscals flexibles i progressives, ajustades a les necessitats de ciutat i que assoleixin un compliment homogeni 
per part de la ciutadania.

• Garantir i impulsar la existència de criteris d’equitat econòmica en els tributs municipals, mantenint i consolidant el sistema 
d’ajuts i bonificacions per al pagament d’impostos, taxes i preus públics.

• Mantenir i actualitzar de forma permanent els padrons fiscals.


