GASETA MUNICIPAL
31 de desembre del 2021

CSV: 107e-0720-b918-f99e

Disposicions generals – Decrets de la Comissió de Govern
DECRET. DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 403/2021, de 22 de desembre,
d'aprovació de la modificació de l'organigrama de la Direcció de Serveis
d'Economia Cooperativa, Social i Solidària de la Gerència d'Àrea d'Economia,
Recursos i Promoció Econòmica.

Aprovar la modificació de l'organigrama de la Direcció de Serveis d'Economia Cooperativa,
Social i Solidària de la Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, tal i com
es detalla als annexos que consten 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'Economia, Recursos i Promoció
Econòmica
A continuació, es detallen les modificacions sobre l'organigrama executiu de la Gerència
d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica en l'àmbit de la Direcció de Serveis
d'Economia Cooperativa, Social i Solidària:
Modificar la denominació de la Direcció de Serveis d'Economia Cooperativa, Social i Solidària
(O 08014213) per la de Direcció de Serveis d'Economia Social i Solidària i Alimentació
Sostenible i assignar-li les funcions que consten a l'annex 2 d'aquest expedient.
Modificar la denominació del Departament d'Economia Social i de les Cures i Polítiques
Alimentàries Urbanes (O 02652001) per la de Departament d'Economia Social i Solidària i
assignar-li les funcions que consten a l'annex 2 d'aquest expedient.
Traslladar la Secció de polítiques alimentàries urbanes i consum responsable (O 08030720)
del Departament d'Economia Social i Solidària (O 02652001) a la Direcció de Serveis
d'Economia Social i Solidària i Alimentació Sostenible (O 08014213).
ANNEX 2. Descripció de les funcions dels òrgans
Denominació: Direcció de Serveis d'Economia Social i Solidària i Alimentació Sostenible
Òrgan superior immediat: Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Nivell Associat:28
Missió:
Construcció d'una economia plural a Barcelona impulsant pràctiques socioeconòmiques
innovadores que contribueixin a sistemes sostenibles integrals (econòmica, social-personal i
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ambientalment sostenibles), potenciant i fent visible l'economia cooperativa, social i solidària,
i contribuint al manteniment i a la nova creació de llocs de treball, així com de mecanismes
de satisfacció de necessitats no monetaris. Foment de les polítiques de consum responsable i
d'impuls d'un sistema alimentari sa, just i sostenible.
Funcions:
•

Impulsar el desenvolupament de l'economia cooperativa, social i solidària a Barcelona
mitjançant el reforçament de la viabilitat socioeconòmica de les experiències existents
i la promoció i acompanyament de nous projectes.

•

Impulsar el desenvolupament del consum responsable i el mercat social a Barcelona
així com de les economies comunitàries i economies col·laboratives.

•

Impulsar el desenvolupament d'un sistema alimentari sa, just i sostenible.

•

Detectar de manera continuada les necessitats de l'economia cooperativa, social i
solidària mitjançant l'impuls d'un àmbit de treball participatiu i estable amb el sector
i/o la realització dels estudis necessaris.

•

Proposar i executar plans i programes específics atenent les necessitats detectades.

•

Difondre a tots els nivells els valors i oportunitats de l'economia cooperativa, social i
solidària.

•

Realitzar el control, seguiment i avaluació de la gestió dels serveis específics de
l'economia cooperativa, social i solidària, dels programes i accions d'impuls del consum
responsable i l'alimentació sostenible, i dels objectius recollits als plans d'actuació
municipal vinculats amb aquests àmbits.

•

Dirigir i planificar les polítiques d'alimentació sostenible.

•

Coordinar amb les àrees i els districtes, seguint els mecanismes establerts, el conjunt
de les accions realitzades.

•

Mantenir un contacte internacional amb altres actors i administracions rellevants en el
desenvolupament de l'economia cooperativa, social i solidària, el consum responsable i
l'alimentació sostenible.

•

Proposar i executar els plans i projectes proposats pel Comissionat, Direcció i/o
Gerència, per al foment de l'economia cooperativa, social, solidària, consum
responsable i alimentació sostenible.

•

Proposar a la Gerència l'adopció d'acords en les matèries pròpies de les seves
competències.

•

Representar a la Gerència i a l’Ajuntament, per delegació d'aquesta, en les matèries
pròpies de la seva competència.

Denominació: Departament d'Economia Social i Solidària
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Òrgan superior immediat: Direcció de Serveis d'Economia Social i Solidària i Alimentació
Sostenible
Nivell Associat: 26
Missió:
Proposta, disseny, gestió i avaluació de les actuacions municipals adreçades a contribuir a la
construcció d'un model socioeconòmic transformador de la realitat urbana amb l'objectiu de
contribuir a la reducció de les desigualtats socials i territorials, promoure una economia al
servei de les persones i de la justícia social, fomentant l'impuls i l'enfortiment de l'economia
social i solidària a la ciutat i el mercat social, i en especial el desenvolupament de plans i
estratègies de ciutat per a l'economia social i solidària, tot assegurant la coordinació amb la
resta dels òrgans municipals i en especial de forma integrada amb la resta d'actuacions de la
Gerència.
Funcions:
•

Definir els objectius i programes d'actuació a efectuar, els criteris per a la planificació i
la gestió dels recursos assignats i avaluar el seu compliment.

•

Realitzar el control, seguiment i avaluació de la gestió dels serveis del seu àmbit i dels
objectius recollits als plans d'actuació municipals.

•

Coordinar amb els districtes, seguint els mecanismes establerts, les accions realitzades
dins del seu àmbit.

•

Fomentar, impulsar i seguir els processos participatius en aquest àmbit i els acords
entre el sector públic, el privat i el corresponent a l'economia cooperativa, social i
solidària.

•

Elaborar documents i informes adreçats a la gerència, òrgans polítics municipals,
organismes de participació i mitjans de comunicació.

•

Impulsar i visibilitzar les iniciatives que, des dels diferents departaments municipals,
es duguin a terme en relació a la promoció de l'economia social i solidària i el seu
vincle amb el consum responsable i l'alimentació sostenible.

•

Totes aquelles que li siguin atribuïdes pel seus superiors en l'acompliment de les seves
funcions.
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ANNEX 3. Organigrama
Amb les modificacions que consten en aquest expedient, l'estructura organitzativa de la
Direcció de Serveis d'Economia Social i Solidària i Alimentació Sostenible de la Gerència
d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica queda com es detalla a continuació. La
concreció es porta a terme per a òrgans dels nivells 30 a 26.
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