GASETA MUNICIPAL
26 d’abril del 2021

CSV: 22a9-9ab1-0800-5b99

Disposicions generals – Decrets de la Comissió de Govern
DECRET DE LA COMISSIÓ DE GOVERN del 22 d'abril de 2021, d'aprovació de
l'actualització de l'organigrama de la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana, en
l'àmbit de la Gerència de Mobilitat i Infraestructures.

La Comissió de Govern, en sessió de data 22 d'abril de 2021, adoptà el següent acord:
(123/2021)
Aprovar la modificació de l'organigrama de la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana, 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.

ANNEX 1. Modificació de l’organigrama de la Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana
A continuació, es detallen les modificacions d’organigrama de la Gerència d’Àrea d’Ecologia
Urbana:
Crear la Gerència Adjunta de Mobilitat (O 08041432) adscrita a la Gerència de Mobilitat i
Infraestructures (O 06222093), i assignar-li les funcions que consten a l’annex 2 d’aquest
expedient.
Modificar la denominació del Departament de Resiliència Urbana (O 08009458) per
Departament de Resiliència Urbana i Projectes Transversals i assignar-li les funcions que es
consten a l’annex 2 d’aquest expedient.

Gerència Adjunta de Mobilitat
Òrgan superior immediat: Gerència de Mobilitat i Infraestructures
Nivell Associat: 30
Missió:
Potenciar l’estructura gerencial en l’àmbit de les polítiques i estratègies de mobilitat.
Lideratge de projectes amb gran capacitat de transformació innovadora i estratègica, tant de
caire internacional com metropolità o local.
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Funcions:
− Liderar i coordinar la contribució municipal a l’EIT Urban Mobility i representar la ciutat de
Barcelona en el club de ciutats d’aquesta organització.
− Proposar i coordinar accions vinculades a l’aplicació de les noves tecnologies a la
mobilitat. Potenciar i fer el seguiment de l’estratègia de la mobilitat elèctrica de
l’Ajuntament de Barcelona.
− Supervisar la redacció dels plans de mobilitat urbana de Barcelona i el seu seguiment,
control i revisió.
− Impulsar el Pacte per la Mobilitat i desenvolupar la seva estructura organitzativa de
manera que permeti augmentar el seu abast social i institucional.
− Participar en projectes d’àmbit supramunicipal relacionats amb els temes que són objecte
la seva competència.
− Donar suport a la Gerència en aquelles tasques que li siguin encomanades
− Representar a la Gerència, per delegació d’aquesta, en les actuacions pròpies de les seves
competències.

Departament de Resiliència Urbana i Projectes Transversals
Òrgan superior immediat: Gerència de Mobilitat i Infraestructures
Nivell Associat: 26
Missió:
Impuls i promoció de l’estratègia de resiliència a la ciutat de Barcelona i al seu entorn en front
d’incidències tecnològiques, naturals i antròpiques, coordinant les accions dels agents
municipals i externs. Lideratge i coordinació dels projectes transversals de la Gerència.
Funcions:
− Impulsar i coordinar l'estratègia, projectes i comunicació de la resiliència urbana a
l’Ajuntament de Barcelona, internament amb tots els agents municipals implicats, i
externament amb empreses i institucions tant a nivell nacional com internacional.
− Coordinar i desenvolupar els projectes transversals i estratègics de la Gerència.
− Desenvolupar estudis i projectes de millora de la resiliència urbana.
− Dirigir la central d'operacions.
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− Mantenir el posicionament de Barcelona i les empreses amb seu a la ciutat que col·laboren
en el desenvolupament i implantació de projectes de resiliència com a referents en
aquesta matèria.
− Representar a la ciutat de Barcelona com a referent en l'àmbit de la resiliència urbana i
divulgar la seva estratègia i projectes.
− Totes aquelles que li siguin atribuïdes pel seus superiors en l’acompliment de les seves
funcions.
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