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Disposicions generals – Decrets de la Comissió de Govern
DECRET DE LA COMISSIÓ DE GOVERN de l'1 d'octubre de 2020, d'aprovació
de la modificació de l'organigrama de la Gerència d'Àrea de Cultura,
Educació, Ciència i Comunitat.

Exp. 404/2020

La Comissió de Govern, en sessió de data1 d'octubre de 2020, adoptà el següent acord:
Aprovar la modificació de l'organigrama de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i
Comunitat, tal i com es detalla a l'annex que consta a l'expedient.
Publicar aquest acord en la Gaseta Municipal als efectes pertinents.
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció.
L'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat incorpora l'àmbit material de Ciència i
Universitats per a gestionar projectes de ciència i recerca i d'universitats d'acord amb la nova
estructura general de l'Administració Municipal Executiva aprovada per Decret d'Alcaldia de
data 21 de novembre de 2019.
En aquest sentit, es proposa crear un Departament de Ciència i Universitats amb una
estructura tècnica que impulsi els projectes esmentats.
El Departament de Ciència i Universitats estarà adscrit a la Direcció de Planificació i Control
de l'Àrea i tindrà com a missió impulsar la política municipal en el camp de la ciència i les
universitats, establint una planificació que tingui el consens dels diferents actors implicats, a
més de coordinar i harmonitzar les diferents actuacions dels òrgans gestors de l'Ajuntament
de Barcelona i els seus ens dependents que es liderin en el camp de la ciència i universitats.
Aquest nou Departament tindrà com a funcions principals:
− Coordinar i implementar les polítiques de ciència i universitats que s'impulsin des del
Departament.
− Proposar l'elaboració de convenis o col·laboracions amb altres entitats públiques o
privades que promoguin activitats o serveis de recerca, desenvolupament i innovació amb
la ciutat de Barcelona.
− Donar suport i reforç als projectes que es fan amb les escoles de la ciutat tot fomentant la
intersecció entre educació i ciència.
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− Donar suport a aquells projectes impulsats des de les universitats i coordinar els espais de
diàleg i discussió que permeti agilitzar la presa de decisions.
− Impulsar projectes de caire divulgatiu de la ciència i enfortir el treball col·laboració amb la
comunitat.
− Totes aquelles que li siguin atribuïdes pel seus superiors en l'acompliment de les seves
funcions.
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