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Direcció Tècnica 
d’Afers Socials 
als Districtes 

Direcció Tècnica 
d’Esports 

Direcció de Serveis 
de Producció i 
Administració 

Departament 
d’ Inspecció 

i Control 

Direcció de Serveis de 
Planificació i Recerca 
+ Desenvolupament 

Departament de 
Comunicació 

Departament 
d’Administració 

i Personal 

Gerència del Sector 

Direcció de Serveis 
de Participació 

Social 

–	 Confeccionar els indicadors per a avaluar la ges
tió dels serveis. 

–	 Controlar la realització dels serveis i proposta de 
les mesures correctores si s’escau. 

–	 Preparar la recepció de les competències i serveis 
objecte de traspàs en el desenvolupament de la 
Carta Municipal. 

–	 Gestionar el manteniment dels edificis i les corres
ponents instal·lacions adscrits al Sector. 

–	 Dirigir i coordinar els recursos pressupostaris i 
extrapressupostaris del Sector. 

–	 Definir els criteris generals de la gestió economi
cocomptable del Sector. 

–	 Coordinar i dirigir la gestió dels recursos humans 
adscrits al Sector. 

Departament d’Administració i Personal 

Òrgan superior immediat: Direcció de Serveis de 
Producció i Administració. 

Nivell associat: 26. 

Finalitat 
Administració economicocomptable del Sector i 

gestió dels recursos humans adscrits al Sector. 

Funcions principals
 
En relació a l’administració economicocompatable:
 
–	 Administrar i gestionar els recursos pressuposta

ris i extrapressupostaris del Sector. 
–	 Instruir expedients, comptabilitzar-los i realitzar la 

proposta economicopressupostària de despeses 
en la contractació. 

–	 Elaborar els estats comptables del Sector. 
–	 Gestionar els sistemes de compres i d’estocs. 
–	 Preparar els avantprojectes de pressuposts del 

Sector i seguiment de la seva execució. 
–	 Assessorar i realitzar el suport tècnic en matèria 

econòmica als òrgans del Sector i coordinació 
d’activitats economicoadministratives amb altres 
òrgans municipals anàlegs. 

–	 Proposar l’assignació, modificació i aplicació de 
recursos i equipaments tecnològics en el Sector 
dirigits a la realització de la gestió economico
comptable. 

En relació a la gestió de recursos humans: 
–	 Controlar i fer el seguiment de l’aplicació del Capí

tol I relatiu al Sector d’Actuació. 
–	 Formular les propostes i tramitació administrativa 

relatives a la gestió de personal i llicències, exce
dències, horaris, vacances, destinació i trasllat de 
personal. 

–	 Controlar i fer el seg uime nt de la discipli na la
boral. 

–	 Intervenir i fer el seguiment en matèries de selec
ció, promoció interna, formació i racionalització 
dels recursos humans assignats. 

–	 Proposar la contractació de caràcter temporal. 
–	 A nalitzar les necessitats i formular les propos

tes sobre pro visió de llocs de treballs si ng ula
ritzats. 

–	 Elaborar les propostes i/o gestionar sobre l’aplica
ció de gratificacions els serveis extraordinaris, 
complements, hores extraordinàries, perllongació 
de la jornada i productivitat. 

–	 Assessorar i realitzar el suport tecnicoadminis
tratiu al Sector en matèria de personal. 

–	 Canalitzar les relacions laborals entre el Sector i 
el Districte. 

* * * 

Decret. Vistos el present expedient i l’informe de la 
Gerència de Serveis Generals, i en ús de les facultats 
conferides a aquesta Alcaldia per l’article 21 de la Llei 
reguladora de les bases de règim local, i l’article 13 
de la Carta Municipal, disposo: 

Aprovar l’estructura organitzativa i funcions de la 
Gerència Delegada de Finançament, Empreses i Pa
trimoni, d’acord amb el document annex. 

Barcelona, 11 de juny de 2001. L’alcalde, Joan 
Clos i Matheu. 

(Ref. 2235) 

H094517
Rectángulo
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Direcció de Serveis 
de Fi nançament 

Direcció de Serveis 
d’Empreses 

Direcció de Serveis 
d’Economia 

Direcció de Serveis 
de Gestió de 

Patrimoni 

Direcció de Serveis 
d’Administració 
del Patrimoni 

Direcció de Serveis 
de l’ Inventari 
i d’ Informació 
Patrimonial 

Direcció de 
Patrimoni (1) 

Gerència Delegada 
de Finançament, 

Empreses i Patrimoni 

(1) Estructura organitzativa i funcions aprovades per DA de 28-III-2000 i 10-XI-2000 

Gerència Delegada de Finançament, Empreses i 
Patrimoni 

Òrgan superior immediat: Gerent municipal. 
Nivell associat: 30. 

Finalitat 
Dirigir i coordinar la gestió financera de l’Ajuntament, 

organismes autònoms i empreses municipals; la gestió 
econòmica del grup d’empreses i organismes autò
noms municipals i la gestió del patrimoni municipal. 

Funcions principals 
–	 Proposar als òrgans de govern l’estratègia finan-

cera i les polítiques financeres. 
–	 Proposar plans financers consolidats. 
–	 Dirigir i coordinar la pol ítica financera municipal de 

l’Ajuntament, dels organismes autònoms i de les 
empreses municipals. 

–	 Coordinar les revisions de la qualificació del deute 
municipal per les agències independents de quali
ficació. 

–	 Dirigir i coordinar el control de gestió d’empreses i 
organismes autònoms municipals. 

–	 Dirigir i coordinar la gestió del patrimoni municipal. 

Direcció de Serveis de Finançament 

Òrgan superior immediat: Gerència Delegada de 
Finançament, Empreses i Patrimoni. 

Nivell associat: 28. 

Finalitat 
Execució del desenvolupament de la pol ítica muni

cipal de finançament. 

Funcions principals 
–	 Gestió del deute municipal. 
–	 Gestió del risc del deute municipal, de conformitat 

amb les directrius establertes en les bases d’exe
cució del Pressupost. 

–	 Coordinació de la gestió financera dels organis
mes autònoms i de les empreses municipals. 

–	 Preparació anual del Pla financer consolidat a 
cinc anys. 

–	 Negociació amb les entitats financeres i inver
sores nacionals i estrangeres dels convenis de 
tresoreria, de finançament, de cobertures de risc 
financer i de serveis bancaris. Anàlisi de les pro-
postes i assessorament sobre els seus avantat
ges i inconvenients. 

–	 Gestió administrativa dels crèdits, emprèsits i emis
sions de deute públic. Preparació de la documenta-
ció per a la seva formalització. 

–	 Preparació de la informació financera per als mer
cats financers, la Comissió Nacional del Mercat 
de Valors, o l’autoritat que executi les esmentades 
funcions al mercat de valors que negoci ï el deute 
municipal, i per a les autoritats que tutelen el deu
te municipal. 

–	 Elaboració dels pressupostos de tresoreria, segui
ment de la seva execució i coordinació del pla de 
pagaments. 

–	 Gestió dels crèdits i dels excedents de tresoreria 
mitjançant inversions que reuneixin les condicions 
de liquidesa i seguretat. 

–	 Preparació de la informació dels moviments dels 
fons bancaris i la seva formalització. 

–	 Conciliació amb els comptes descentralitzats i 
amb els comptes bancaris. 

–	 Comptabilitat del llibre de caixa. 

S’hi podrà adscriure tècnics de nivell 22, 24 o 26 en 
funció de les necessitats del servei i de les limitacions 
pressupostàries. 

Direcció de Serveis d’Empreses 

Òrgan superior immediat: Gerència Delegada de 
Finançament, Empreses i Patrimoni. 

Nivell associat: 28. 

Finalitat 
Coordinar i centralitzar les funcions de tutela i con

trol dels organismes autònoms i de les empreses mu
nicipals participades per l’Ajuntament, i canalitzar les 
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seves relacions amb els òrgans de l’Administració 
municipal. 

Funcions principals 
–	 Coordinació i enllaç en l’elaboració dels pressu

posts de les empreses i els organismes autònoms 
municipals amb l’Ajuntament. 

–	 Consolidació dels pressupostos i dels estats fi
nancers de l’Ajuntament i dels organismes autò
noms i de les empreses municipals. 

–	 Homogene ïtzació dels plans i dels procediments 
comptables de les empreses i organismes autò
noms municipals. 

–	 Anàlisi de la situació economicofinancera de les 
empreses i organismes autònoms municipals. 

–	 Control de gestió de les empreses i organismes 
autònoms municipals. 

–	 Confecció de l’informe anual del grup d’empreses 
i organismes autònoms municipals. 

–	 Coordinació de l’auditoria externa independent 
dels organismes autònoms i de les empreses mu
nicipals. 

–	 Coordinació operativa entre les empreses i els or
ganismes autònoms municipals i l’Ajuntament en 
els diferents àmbits d’actuació. 

–	 Representar i actuar per delegació del gerent de
legat de Finançament i Empreses i Patrimoni, a 
l’Ajuntament en els Comitès Executius i en els 
Consells d’Administració de les empreses i orga
nismes autònoms. 

–	 Coordinació de les tresoreries de els empreses, or
ganismes autònoms municipals i l’Ajuntament amb 
la finalitat de reduir els saldos ociosos de caixa. 

S’hi podrà adscriure tècnics de nivell 22, 24 o 26, 
en funció de les necessitats del servei i de les limita
cions pressupostàries. 

Direcció de Serveis d’Economia 

Òrgan superior immediat: Gerència Delegada de 
Finançament, Empreses i Patrimoni. 

Nivell associat: 28. 

Finalitat 
Anàlisi de l’economia de la ciutat i de la seva regió 

metropolitana. 

Funcions principals 
–	 Recopilació de la informació i del seguiment de 

les principals estadístiques econòmiques de la 
ciutat i del seu entorn metropolità, que constituei
xen el contingut de la publicació “Barcelona Eco
nomia”. 

–	 Anàlisi i estudi de les dades obtingudes. 
–	 Elaboració i publicació amb periodicitat trimestral 

d’informació i estadístiques econòmiques de la 
ciutat i de la seva regió metropolitana. 

–	 Realització d’estudis i informes d’economia urba
na sol·licitats pels òrgans de govern de la ciutat. 

S’hi podrà adscriure tècnics de nivell 22, 24 o 26, 
en funció de les necessitats del servei i de les limita
cions pressupostàries. 

* * * 

Decret. Vistos el present expedient i l’informe de la 
Direcció d’Organització, i en ús de les facultats confe
rides a aquesta Alcaldia per l’article 21 de la Llei re
guladora de les bases de règim local i l’article 13 de 
la Carta Municipal, disposo: 

Crear la Comissió Tècnica Municipal de Segure
tat Viària amb la desig nació dels se us membres i 
l’assignació de funcions que figuren en el docu
ment a nne x. 

Barcelona, 12 de juny de 2001. L’alcalde, Joan 
Clos i Matheu. 

(Ref. 2243) 

Annex 
L’Ajuntament de Barcelona elabora, des de 1983, 

pla ns de seg uretat viària per tal de coordi nar les 
actuacio ns imp ulsades des dels difere nts òrga ns 
municipals, sota la direcció del regidor pone nt de 
Mobilitat. 

La Carta Municipal indica que els plans de segure
tat viària elaborats per l’Ajuntament de Barcelona han 
de ser aprovats pel Consell Plenari i concreta cinc 
blocs d’intervenció que corresponen a diferents Sec
tors d’Actuació municipal. Per tal de poder actuar de 
manera coordinada i interdisciplinària, es constitueix 
una Comissió Tècnica Municipal de Seguretat Viària, 
composta per representants dels Sectors implicats i 
que, com a òrgan col·legiat, tindrà la composició i les 
funcions següents: 

President: 
–	 Regidor ponent de Mobilitat, Im. Sr. Francesc Nar

váez i Pazos. 

Membres 
–	 Gerent del Sector de la Via Pública, Sr. Blas Alas

cio i Ruiz. 
–	 Comissionat de Mobilitat, Transports i Circulació, 

Sr. Pere Navarro i Olivella. 
–	 Intendent major cap de la Unitat de Cooperació de 

la Guàrdia Urbana de Barcelona, Sr. Xavier Vilaró 
i Camps. 

–	 Intendent major cap de la Unitat Territorial de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona, Sr. José Manuel 
D íaz i D íaz. 

–	 Directora de Serveis de Gestió de la Circulació, 
Sra. Conxita Riasol i Altisent. 

–	 Director de l’ Institut Municipal de Salut de Barce
lona, Sr. Antonio Plasencia i Taradac. 

–	 Director de l’ Institut Municipal d’Educació de Bar
celona, Sr. Manuel Blasco i Legaz. 

–	 Gerent del Sector de Manteniment i Serveis, Sr. 
Ricard Frigola i Pérez. 

–	 Gerent del Sector de Serveis Personals, Sr. Eduar
do Spagnolo i de la Torre. 

–	 Director del Servei d’Urgències de Barcelona 
(SCUB-061), Sr. Ricard Armengol i Rossell. 

–	 Cap del Departament de Comunicació del Sector 
de la Via Pública, Sra. Eva Llorach i Freixes. 

Actuarà com a secretària la Sra. Anna Ferrer i 
Giménez, assessora tècnica de la Regidoria de Mobi
litat i Seguretat. 

S’assignaran a la Comissió Tècnica Municipal de 
Seguretat Viària les funcions següents: 
–	 Elaborar la diagnosi de l’accidentalitat de la ciutat. 


