GASETA MUNICIPAL
26 de febrer del 2020

CSV: c336-958a-0b3a-80f9

Disposicions generals – Decrets de la Comissió de Govern
DECRET DE LA COMISSIÓ DE GOVERN del 20 de febrer de 2020, d'aprovació
de la modificació de l'organigrama de la Gerència de Pressupostos i Hisenda,
de la Gerència de Recursos i de la Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i
Promoció Econòmica.

La Comissió de Govern, en sessió de data 20 de febrer de 2020, adoptà el següent acord:
Aprovar la modificació de l’organigrama de la Gerència de Pressupostos i Hisenda, de la
Gerència de Recursos i de la Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, 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 executiu
A continuació, es detallen les modificacions sobre l’organigrama executiu de la Gerència
d’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica, la Gerència de Pressupostos i Hisenda i la
Gerència de Recursos:
-

Modificar la denominació
o

del Departament de Coordinació Institucional (O 08016603) per la de Departament de
Coordinació Operativa de Promoció Econòmica.

-

Traslladar
o El Departament d'Administració (O 05262019) de la Gerència de Pressupostos i
Hisenda (O 06222082) a la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica (O 06232070) de
la Gerència de Recursos (O 06232097).

-

Assignar
o

-

al Departament de Coordinació Operativa de Promoció Econòmica (O 08016603) les
funcions que es detallen a l’annex 2.

Estructurar
o

la nova organització executiva amb els òrgans i denominacions que es detallen als
annexos d’aquest expedient.
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ANNEX 2. Descripció de les funcions dels òrgans
Departament de Coordinació Operativa de Promoció Econòmica
Òrgan superior immediat: Gerència d’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Nivell Associat: 26
Missió:
Impuls dels projectes estratègics de la Gerència amb component transversal dins l’àmbit
de la promoció econòmica, tot garantint la seva implantació, avaluació i supervisió.
Funcions:


Coordinar els estudis, informes i projectes transversals en l’àmbit de la promoció
econòmica.



Exercir de secretaria tècnica dels espais de seguiment de projectes transversals.



Dur a terme el seguiment de convenis de promoció i innovació econòmica .



Donar suport a les diferents comissions i grups de treball implicats en les matèries pròpies
de l’àmbit de promoció econòmica.



Totes aquelles que li siguin atribuïdes pel seus superiors en l’acompliment de les seves
funcions.
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