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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-1039 de 27 de novembre, pel qual es 
modifica l'apartat segon del Decret d'Alcaldia S1/D/2018-639, de 9 de març, 
relatiu a la composició del Comitè de direcció de l'Administració electrònica.

Decret. 

El 9 de març de 2018 es va aprovar per Decret d'Alcaldia, la creació del Comitè de Direcció de 

l'Administració electrònica, amb l'objectiu d'executar la implantació del model d'administració 

electrònica municipal en el marc legal vigent i dins els principis i línies d'actuació de la 

transformació digital de l'Ajuntament de Barcelona.

Atès els canvis que s'han produït en l'organització executiva municipal des de l'aprovació de 

l'esmentat decret, esdevé necessari actualitzar la composició del Comitè.

En ús de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia per l'article 13 de la Carta Municipal de 

Barcelona i l'article 22 del Reglament Orgànic Municipal,

Disposo, 

Primer. Modificar l'apartat segon del Decret d'Alcaldia S1/D/2018-639, de 9 de març, relatiu a 

la composició del Comitè de direcció de l'Administració electrònica, en el sentit següent:

Presidència:

− El/la Gerent municipal

Vicepresidència:

− El/la Gerent d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports

Membres:

− El/la Gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica

− El/la Gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana

− El/la Gerent d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI

− El/la Gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció

− El/la Gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat

− El/la Gerent de Recursos

− El/la Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu

− El/la Gerent de Coordinació Territorial i Proximitat
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− El/la Gerent d'Innovació i Transició Digital i Esports

− El/la Gerent de l'Institut Municipal d'Informàtica

− El/la Gerent de l'Institut Municipal d'Hisenda

− El/la Secretari/ària General

− El/la Interventor/a General

− El/la Director/a Serveis Jurídics

− El/la Director/a del Sistema Municipal d'Arxius

− El/la Director/a de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana

Secretaria

− El/la Director/a de Serveis d'Administració Electrònica

Segon. Mantenir vigents la resta de disposicions del Decret d'Alcaldia S1/D/2018-639 de 9 de 

març, en tot allò que no contravingui la present resolució.

Barcelona, 27 de novembre de 2020. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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