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Disposicions generals – Decrets de la Comissió de Govern
DECRET DE LA COMISSIÓ DE GOVERN de 12 de setembre de 2019,
d'aprovació de la modificació de l'organigrama de la Gerència Municipal.

La Comissió de Govern, en sessió de data 12 de setembre de 2019, adoptà el següent acord:
Aprovar la modificació de l’organigrama de la Gerència Municipal, tal i com es detalla a
l’annex. Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents.
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció.

ANNEX 1. Modificació de l’organigrama de la Gerència Municipal
A continuació, es detallen les modificacions de l’organigrama de la Gerència Municipal:






Amortitzar l’Oficina Estratègica de l’Àmbit Pla Delta del Llobregat (O 08010452), amb data
d’efectes 1 de setembre de 2019.
Deixar a extingir el Departament de Transversalitat de Gènere.
Crear la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps, adscrita a la Gerència
Municipal.
Crear la Direcció de Projectes Estratègics, adscrita a la Gerència Municipal.
Estructurar la Gerència Municipal amb els òrgans, les denominacions, els nivells i les
funcions que es detallen als annexos d’aquest expedient.

ANNEX 2. Descripció de les funcions dels òrgans
Direcció de Projectes Estratègics
Òrgan superior immediat: Gerència Municipal
Nivell Associat: 30
Missió:
Impuls dels projectes estratègics de la Gerència Municipal amb component transversal dins
l’organització, tot garantint la seva implantació, avaluació i supervisió, així com l’impuls de la
coordinació d’entitats municipals.

1
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
18 de setembre del 2019

CSV: 5424-d630-5f5e-3bed

Funcions:
-

Donar suport a la Gerència Municipal.
Coordinar els projectes estratègics dins l’organització liderats des de la Gerència
Municipal.
Impulsar la coordinació entre la Gerència municipal i els ens municipals.
Liderar els espais i les taules de coresponsabilitat designades per la Gerència Municipal.
Desenvolupar la supervisió dels projectes assignats per la Gerència Municipal.
Realitzar l’avaluació de resultats corresponents als projectes que coordini.
Proposar a la Gerència Municipal l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les seves
competències.
Representar a la Gerència Municipal, per delegació d’aquesta, en les matèries pròpies de
les seves competències.

Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps
Òrgan superior immediat: Gerència Municipal
Nivell Associat: 28
Missió:
Impuls de les polítiques municipals en l’àmbit de gènere i polítiques del temps.
Funcions:
-

-

-

-

Impulsar la definició i fer el seguiment dels objectius d’igualtat de gènere a incloure en les
diferents polítiques econòmiques, socials, urbanístiques, culturals, esportives i de recursos
humans, entre d’altres.
Dirigir i impulsar la definició i desplegament de l’estratègia de la transversalitat de gènere
al conjunt de les polítiques i actuacions municipals tant de ciutat com de districte, i a
nivell d’organització i funcionament.
Dirigir i coordinar les actuacions municipals adreçades a millorar la qualitat de vida de la
ciutadania a partir d’una millora en els usos del temps i la consideració de propostes
pròpies de l'economia de les cures, tot assegurant la coordinació amb la resta dels òrgans
municipals.
Proposar a la Gerència l'adopció d'acords en les matèries pròpies de les seves
competències.
Representar a la Gerència, per delegació d'aquesta, en les matèries pròpies de les seves
competències.
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ANNEX 3. Organigrama
Amb aquestes modificacions, l’estructura organitzativa de la Gerència Municipal queda com es
detalla a continuació, fins al nivell de departament:

3
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

