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Disposicions organitzatives – Decrets de la Comissió de 
govern

ACORD DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 883/2017, de 26 de juliol, 
d’aprovació de la modificació de l'organigrama de la Gerència de 
Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

La Comissió de govern, en sessió del dia 26 de juliol de 2017, adoptà el següent 
acord:

Aprovar la modificació de l’organigrama de la Gerència de Drets de Ciutadania, 
Participació i Transparència, tal i com es detalla als annexos. 

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.

Barcelona, 26 de juliol del 2017. El tinent d'Alcalde de Treball, Economia i Planificació 
Estratègica, Gerardo Pisarello Prados.

ANNEX 1. Descripció de les funcions dels òrgans afectats

Direcció de Serveis de Planificació i Control

Òrgan superior immediat: Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i 
Transparència

Nivell Associat: 28

Missió: 

Exerceix el suport a la Gerència en la planificació i control dels instituts adscrits 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.

Coordinar les diferents direccions pel que fa suport a la gestió.

Control de les inversions de la Gerència i dels instituts adscrits i la relació amb els 
operadors municipals de la inversió.
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Controlar, fer el seguiment i, en el seu cas, donar suport tècnic en relació amb 
l'estat d'execució dels acords derivats de les sessions de treball.

Coordinar i, en el seu cas, realitzar l’anàlisi tècnica dels actes administratius que ha 
de resoldre la Gerència.

Resoldre els assumptes i exercir les facultats que de manera expressa li siguin 
encarregats per la Gerència.

Coordinar i fer el seguiment de la presència institucional de la Gerència en els 
diversos consorcis i fundacions, institucions i organismes.

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.

Promocionar i coordinar les produccions socioculturals d'abast ciutadà, lligades amb 
les activitats de relacions ciutadanes.

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.

Departament de Relacions Ciutadanes

Òrgan superior immediat: Direcció de Serveis de Planificació i Control

Nivell Associat: 26

Missió: 

Promoció de les activitats socioculturals pròpies de les relacions ciutadanes.

Funcions:

Promoció i coordinació de les produccions socioculturals d'abast ciutadà, lligades 
amb les activitats de relacions ciutadanes.

Proposar l'elaboració de convenis o concerts amb d'altres entitats públiques o 
privades que promoguin activitats o serveis de caràcter cívic.
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Donar suport infraestructural a entitats i associacions formades per persones 
d'origen divers.

Participació i assessorament de la definició dels objectius i necessitats en matèria 
d'informació, documentació, organització d’actes, promoció, difusió i relacions 
cíviques.

Totes aquelles que li siguin atribuïdes pel seus superiors en l’acompliment de les 
seves funcions.

ANNEX 2. Modificació d’òrgans i adscripcions 

Traslladar Departament de Relacions Ciutadanes (O 05302001) de la Direcció de 
Serveis d'Acció Comunitària a la Direcció de Planificació i Control (O 08003644).

Assignar a la Direcció de Planificació i Control i al Departament de Relacions 
Ciutadanes les funcions que es detallen als annexos.

Amortitzar Departament d'Acció Comunitària (O 08007447).
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