GASETA MUNICIPAL
30 de juliol del 2019

CSV: e01b-a4fe-38aa-7686

Disposicions generals – Decrets de la Comissió de Govern
DECRET DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 636/2019 de 26 de juliol de 2019,
d'aprovació de l'organització executiva de les gerències municipals.

La Comissió de Govern en sessió de 26 de juliol de 2019, adoptà el següent acord:
Aprovar l’organització executiva de les gerències municipals, tal i com es detalla a l’annex que
consta a l’expedient.
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 municipal:




CREAR


la Gerència d’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica (O 08032460) i la
Gerència d’Àrea de Transició Digital, Esports i Territori (O 08032461), adscrites a la
Gerència Municipal (O 06122001)



la Gerència d’Innovació i Transició Digital (O 08032462), adscrita a la Gerència d’Àrea
de Transició Digital, Esports i Territori (O 08032461)

MODIFICAR LA DENOMINACIÓ


de la Gerència de Drets Socials (O 07016034) per Gerència d’Àrea de Drets Socials,
Justícia Global, Feminismes i LGTBI



de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (O 08003197) per
la de Gerència d’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat



de la Gerència de Presidència i Economia (O 06222082) per la de Gerència de
Pressupostos i Hisenda



de la Direcció de Planificació i Innovació (O 08014230) per la de Direcció d’Innovació
Social



de la Direcció de Serveis d’Estratègia i Innovació (O 08003941) per la de Direcció de
Serveis de Recursos
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TRASLLADAR


la Gerència de Pressupostos i Hisenda (O 06222082) de la Gerència Municipal a la
Gerència d’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica (O 08032460)



la Gerència de Recursos (O 06232097) de la Gerència Municipal a la Gerència d’Àrea
d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica (O 08032460)



les 10 Gerències de Districte de la Gerència Municipal a la Gerència de Coordinació
Territorial i Proximitat (O 08032463)



el Departament d’Anàlisi (O 05212028) i el Departament d’Estudis d’Opinió (O
08008685) del Gabinet Tècnic de Programació a l’Oficina Municipal de Dades



el Gabinet Tècnic de Programació (O 05201010) de l’Oficina Municipal de Dades a la
Gerència d’Àrea de Transició Digital, Esports i Territori (O 08032461)



la Direcció Operativa de Promoció de la Ciutat (O 07016540), la Direcció de Serveis
d’Economia Cooperativa, Social i Consum (O 08014213) i el Departament de
Coordinació Institucional (O 08016603) de la Gerència de Política Econòmica i
Desenvolupament Local a la Gerència d’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció
Econòmica (O 08032460)



la Direcció de Serveis de Comerç (O 06222628) i la Direcció Operativa de Turisme i
Esdeveniments (O 07029566) de la Gerència de Turisme, Comerç i Mercats a la
Gerència a la Gerència d’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica (O
08032460)



la Direcció de Serveis de Recursos (O 08003941) de la Direcció d’Innovació Social (O
08014230) a la Gerència de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (O
07016034).

AMORTITZAR


la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (O 08016568)



la Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (O 08013360) amb data 1 de setembre del
2019.



ESTRUCTURAR la nova organització executiva amb els òrgans, les denominacions, els
nivells i les funcions que es detallen als annexos d’aquest expedient.



DESENVOLUPAR progressivament l’organització específica de cadascuna de les gerències i
les funcions que els hi siguin atribuïdes.
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ANNEX 2. Descripció de les funcions dels òrgans
Gerència d’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Òrgan superior immediat: Gerència Municipal
Nivell Associat: 30
Missió:
Direcció superior dels serveis d’economia i hisenda, promoció de les polítiques laborals de la
ciutat i de les activitats municipals de desenvolupament econòmic local, promoció econòmica i
consum, comerç, turisme, competitivitat i relacions institucionals, així com dels serveis
corporatius municipals.
Funcions:













Dissenyar les línies estratègiques per a la consecució dels objectius de la Gerència, i
elevar a les Comissions del Consell Municipal per a la seva aprovació.
Dirigir, planificar i coordinar les actuacions de la Gerència per l'acompliment del pla
d'actuació municipal.
Establir les línies estratègiques d'actuació municipal en matèria d’economia i hisenda
municipal.
Impulsar les actuacions en matèria de promoció de l’ocupació, desenvolupament econòmic
local i polítiques actives de l’economia cooperativa, social i solidària, i actuacions en
matèria de consum.
Liderar les polítiques de promoció del comerç així com la consolidació dels mercats
municipals.
Desenvolupar les línies d'actuació municipal en matèria de turisme.
Establir les línies estratègiques d’actuació municipal en matèria de serveis corporatius.
Coordinar a les gerències que li depenen.
Exercir la direcció superior dels instituts i empreses municipals que siguin adscrits a la
Gerència.
Representar a la Gerència Municipal i a l’Ajuntament, per delegació, en les actuacions
pròpies de les seves competències.
Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència Municipal en l’acompliment de les
seves funcions.

Gerència de Pressupostos i Hisenda
Òrgan superior immediat: Gerència d’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Nivell Associat: 30
Missió:
Direcció executiva dels serveis d’economia i hisenda municipal, del patrimoni municipal i de
l’impuls i coordinació de les empreses, consorcis i ens que formen el sector públic municipal.
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Funcions:








Dissenyar les línies estratègiques per a la consecució dels objectius de la Gerència, i
elevació a les Comissions del Consell Municipal per a la seva aprovació.
Dirigir, planificar i coordinar les actuacions de la Gerència per l'acompliment del pla
d'actuació municipal.
Desenvolupar les línies estratègiques d'actuació municipal en matèria d’economia i
hisenda municipal.
Desenvolupar i desplegar les estratègies de gestió del patrimoni municipal.
Impulsar i coordinar les empreses, consorcis i ens que formen el sector públic municipal.
Representar a la Gerència Municipal i a l’Ajuntament, per delegació, en les actuacions
pròpies de les seves competències.
Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència Municipal en l’acompliment de les
seves funcions.

Gerència d’Àrea de Transició Digital, Esports i Territori
Òrgan superior immediat: Gerència Municipal
Nivell Associat: 30
Missió:
Impulsa la innovació interna i externa, el canvi organitzatiu a partir de les TIC, la implantació
de l’administració electrònica així com l’impuls de l’ecosistema digital. Estableix els canals i
òrgans que permetin assolir els objectius en polítiques de relacions internacionals.
Acompanya en la implantació a l’organització dels objectius ODS 2030 i el seu progressiu
assoliment.
Funcions:









Dirigir, coordinar i planificar les actuacions de la Gerència per a l’acompliment dels plans
d’actuació municipals i dels plans sectorials competència de la tinència d’alcaldia.
Dirigir i gestionar els canals propis d’atenció al ciutadà per garantir la multicanalitat dels
serveis.
Impulsar les polítiques de bon govern, transparència i administració electrònica.
Promoure els plans anuals de canvi de processos pel que fa a la transició digital, per tal de
garantir la progressiva implantació de l’administració electrònica.
Participar en la definició de les accions per fer efectiva la incorporació de l’agenda 2030 a
l’organització i impulsar aquelles que li siguin directament encomandes.
Impulsar l’assoliment dels objectius en relacions internacionals i diplomàcia de ciutat
establerts als diferents plans.
Representar a la Gerència Municipal i a l’Ajuntament, per delegació, en les actuacions
pròpies de les seves competències.
Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència Municipal en l’acompliment de les
seves funcions.
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Gerència d’Innovació i Transició Digital
Òrgan superior immediat: Gerència d’Àrea de Transició Digital, Esports i Territori
Nivell Associat: 30
Missió:
Lidera i coordina l’estratègia de transició digital i dels sistemes d’informació municipals,
defineix l’estratègia dels projectes d’innovació i ciutat intel·ligent i impulsa l’ecosistema
d’innovació local i el soci-econòmic digital.
Funcions:











Aprofundir en l’estratègia de transició digital, impulsant el desenvolupament, implantació i
gestió dels sistemes d’informació i tecnologies municipals.
Liderar els processos de canvi tecnològic al global de l’organització potenciant la
transformació interna i els estàndards d’ús.
Dirigir de forma estratègica, conjuntament amb l’òrgan municipal competent, la presència
de l’Ajuntament de Barcelona a Internet, així com la gestió tecnològica dels diferents
canals d’accés del ciutadà, de les empreses i d’altres administracions.
Liderar l’estratègia Smart City, impulsant polítiques de desenvolupament tecnològic i de
dades obertes.
Participar a les plataformes que estan definint les noves tendències tecnològiques.
Vetllar i impulsar les actuacions i mesures adreçades a homogeneïtzar les actuacions en
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) amb l’objectiu d’impulsar la innovació
de tota l’organització municipal.
Representar a la Gerència Municipal i a l’Ajuntament, per delegació, en les actuacions
pròpies de les seves competències.
Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència Municipal en l’acompliment de les
seves funcions.

Gerència d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
Òrgan superior immediat: Gerència Municipal
Nivell Associat: 30
Missió:
Direcció superior del desenvolupament de les polítiques corporatives de drets socials i justícia
global, i de l’àmbit de feminismes i LGTBI.
Funcions:



Dissenyar i desenvolupar les línies estratègiques sobre tots els àmbits funcionals
estructurats organitzativament en l’àmbit dels drets socials.
Desenvolupar les línies d’actuació municipal en matèria de cooperació internacional al
desenvolupament i ajut humanitari promogudes per l'Ajuntament.
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Desenvolupar les línies d’actuació municipal en matèria de feminismes, LGTBI, immigració
i refugi, drets de ciutadania, i dret a l’habitatge.
Dirigir, planificar i coordinar les actuacions de la Gerència per l'acompliment dels plans
d’actuació municipals.
Proposar als òrgans de govern municipal l'adopció d'acords en les matèries pròpies de les
seves competències.
Representar a la Gerència Municipal i a l’Ajuntament, per delegació, en les actuacions
pròpies de les seves competències.
Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència Municipal en l’acompliment de les
seves funcions.

Direcció de Serveis de Recursos
Òrgan superior immediat: Gerència d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i
LGTBI
Nivell Associat: 28
Missió:
Exerceix el suport a la Gerència en la planificació i control dels instituts adscrits i les
direccions de serveis, així com en el seguiment de les diferents activitats encomanades.
Funcions:








Donar suport a la Gerència supervisant la tramitació dels expedients de la seva
competència.
Control de les inversions i pressupost de la Gerència i dels instituts adscrits i la relació
amb els operadors municipals de la inversió.
Planificar i dirigir les tasques de suport documental i de continguts de la Gerència, pel que
fa a l’assistència a òrgans de govern de l’Ajuntament, d’instituts i consorcis.
Actuar com a interlocutor, representant de la Gerència, en les relacions amb altres
òrgans, tant de la Gerència com del conjunt de l'organització municipal, derivades de les
funcions que li estan atribuïdes.
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.

Direcció d’Innovació Social
Òrgan superior immediat: Gerència d’Àrea Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
Nivell Associat: 30
Missió:
Assegura que la innovació i les millors pràctiques estan presents en la planificació i execució
de les polítiques de la Gerència, garantint l’eficàcia i eficiència.
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Funcions:






Impulsar la innovació en els serveis, projectes i processos de la Gerència, i col·laborar en
aquest àmbit amb altres àrees de l’Ajuntament.
Vetllar per l’eficàcia i l’eficiència de les polítiques i actuacions de la Gerència a través de
l’avaluació i de la incorporació de millores i innovacions.
Dirigir la planificació, organització i prestació dels serveis transversals de suport a la
Gerència en l’àmbit de la innovació.
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.

Gerència d’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
Òrgan superior immediat: Gerència Municipal
Nivell Associat: 30
Missió:
Direcció superior de l’activitat dins l’àmbit de la cultura, l’educació, la ciència i la comunitat.
Funcions:






Dissenyar i desenvolupar les línies estratègiques sobre les matèries en l’àmbit de la
cultura, l’educació, la ciència i la comunitat.
Dirigir, planificar i coordinar les actuacions de la Gerència per l'acompliment dels plans
d’acció municipals.
Proposar als òrgans de govern municipal l'adopció d'acords en les matèries pròpies de les
seves competències.
Representar a la Gerència Municipal i a l’Ajuntament, per delegació, en les matèries
pròpies de la seva competència.
Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència Municipal en l’acompliment de les
seves funcions.
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ANNEX 3. Organigrama
Amb aquestes modificacions, l’estructura organitzativa executiva queda com es detalla a
continuació:

A la relació adjunta es presenta l’adscripció dels Instituts i Empreses municipals a les
diferents gerències sectorials:
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