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ANNEX 2: ORGANIGRAMA

Organigrama provisional de la Gerència de Medi Ambient
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Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta
Alcaldia per l’article 21 de la Llei reguladora de les
bases del règim local, i l’article 13 de la Carta Munici-
pal, disposo:

Primer. Adscriure a la Gerència Municipal els òr-
gans amb les denominacions, nivells i funcions que
es detallen a l’informe i als annexos.

Segon. Modificar la denominació de la Gerència
Adjunta d’Organització i Sistemes d’Informació, per la
de Gerència Adjunta d’e-Administració i Sistemes
d’Informació, amb les funcions que es detallen als
annexos.

Tercer. Modificar la denominació de la Direcció
Tècnica d’Organització de Sistemes, adscrita a la
Gerència Adjunta d’e-Administració i Sistemes d’In-
formació, per la de Direcció Executiva de Processos i
Millora de la Gestió, amb les funcions que es detallen
als annexos.

Quart. Crear la Direcció de Sistemes d’Informació,
amb un nivell equivalent 3080H del vigent Catàleg de
llocs de treball, amb les funcions que es detallen als
annexos.

Cinquè. Crear la Direcció Executiva d’e-Admi-
nistració, l’Oficina de Telecomunicacions, i l’Oficina
de Projectes Estratègics, dependents de la Gerència
Adjunta d’e-Administració i Sistemes d’Informació,
totes elles amb un nivell equivalent 2850E del vigent
Catàleg de llocs de treball, amb les funcions que es
detallen als annexos.

Sisè. La gerent adjunta d’e-Administració i Sis-
temes d’Informació, com a consellera delegada de
l’Institut Municipal d’Informàtica, podrà delegar en
aquest Institut les funcions pròpies que consideri
oportunes.

Setè. Adscriure la Direcció de Serveis de Control
de Gestió dependent de la Gerència de Finances i la
Direcció de Programa de Relacions Internes, depen-
dent de la Gerència de Serveis Generals i Coor-
dinació Territorial, a la Gerència Municipal.

Vuitè. Amortitzar la Gerència Adjunta d’Empreses i
Inversions.

Barcelona, 21 de gener de 2008. L’alcalde, Jordi
Hereu i Boher.

(Ref. 199)

* * *

Biblioteca General
Ajuntament de Barcelona
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ANNEX 1: DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS DE LA GE-
RÈNCIA MUNICIPAL

Gerència Municipal

Òrgan superior immediat: Alcaldia.
Nivell associat: 30.

Finalitat:
Exercir la direcció executiva superior de les ge-

rències municipals, així com dels organismes autò-
noms i empreses que formen el grup municipal de
l’Ajuntament de Barcelona.

Funcions principals:
– És el màxim responsable, dins de l’estructura

executiva, de que els serveis prestats per l’Ajun-
tament de Barcelona als ciutadans siguin eficaços
i eficients, i responguin a les necessitats de la
ciutat.

– Direcció superior de la planificació, organització i
prestació dels serveis públics, per garantir l’acom-
pliment dels objectius definits pel Govern Municipal.

– Avaluació i seguiment de l’execució dels plans
municipals, del desenvolupament dels recursos
invertits i de les accions destinades a acomplir
amb els objectius de la municipalitat.

– Responsable superior de l’execució i supervisió
del pressupost i la inversió del grup municipal.

– Fixació i avaluació dels objectius de les gerències
del grup municipal. Avaluació i control de les ope-
racions i dels resultats obtinguts, per les gerències
del grup municipal.

– Seguiment de la qualitat i el rendiment en la
prestació dels diferents serveis.

– Ocupa la vicepresidència del Comitè Executiu.
– Assisteix a les sessions de la Comissió de Govern

i del Comitè de Govern.
– Totes aquelles que li siguin atribuïdes per l’Al-

caldia en el compliment de les funcions.

Gerència Adjunta d’Infraestructures

Òrgan superior immediat: Gerència Municipal.
Nivell associat: 30.

Finalitat:
Coordinar les activitats de planificació, projecte i

execució material a dur a terme per l’Ajuntament de
Barcelona i per les seves empreses i organismes
autònoms, per a la realització de les infraestructures
programades en el Pla d’Actuació Municipal i les que
es considerin d’interès estratègic per a la Ciutat.

Funcions principals:
– Direcció, coordinació i planificació de l’execució

de les infraestructures municipals que li siguin
encomanades i especialment les que siguin ne-
cessàries per a l’acompliment del Pla d’Actuació
Municipal.

– Coordinació de les línies de treball de les em-
preses municipals executores d’infraestructures,
integrant i homogeneïtzant la seva activitat, i en
especial les accions necessàries per al compli-
ment del Pla d’Actuació Municipal.

– Establiment dels sistemes de control necessaris
per al seguiment de l’execució d’infraestructures
bàsiques per a la Ciutat, realitzades per altres
Administracions.

– Vetllar pel compliment dels acords i convenis
específics que, en matèria d’infraestructures, signi
l’Ajuntament de Barcelona.

– Coordinació dels mecanismes de seguiment del
grau d’acompliment dels projectes d’infraestruc-
tures municipals, i d’altres d’interès per a la Ciutat,
de cara al seu control per part dels Òrgans de
Govern.

– Garantia de la coordinació amb la Gerència d’Ur-
banisme i Infraestructures i la Gerència de Fi-
nances per alinear les competències compartides
sobre infraestructures, inversions i empreses mu-
nicipals.

– Representació a la Gerència Municipal, per dele-
gació d’aquesta, en les actuacions pròpies de les
seves competències.

Gerència Adjunta d’e-Administració i Sistemes
d’Informació

Òrgan superior immediat: Gerència Municipal.
Nivell associat: 30.

Finalitat:
Definir l’estratègia, desenvolupar i gestionar els

sistemes d’informació i telecomunicacions municipals.
Dirigir i impulsar l’Administració electrònica com a
motor de transformació de l’administració al servei del
ciutadà, i per la millora de l’eficàcia i eficiència de la
gestió municipal.

Funcions principals:
– Estratègia, desenvolupament, implantació i gestió

dels sistemes d’informació municipals i tecnolo-
gies municipals en matèria de tractament de la
informació. Planificació estratègica i coordinació
de la informàtica municipal.

– Establiment de la estratègia i política global en
matèria de telecomunicacions. Coordinació de les
unitats implicades del grup municipal.

– Estratègia i gestió tecnològica dels diferents ca-
nals d’accés del ciutadà, les empreses i altres
administracions.

– Disseny, reenginyeria i implantació de nous pro-
cediments, processos, circuits i modes de treball
per la millora de la eficàcia i eficiència en la gestió
municipal.

– Disseny i execució de projectes de transformació
organitzativa i de millora dels processos de gestió,
en coordinació amb la Gerència de Recursos
Humans i Organització.

– Impuls, direcció i coordinació interna i externa en
l’àmbit de l’Administració electrònica i la intero-
perabilitat.

– Assessorament i impuls de projectes en matèria
de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions en
l’àmbit de la Societat de la Informació i el co-
neixement.

– Representació de la Gerència Municipal, per de-
legació d’aquesta, en les actuacions pròpies de
les seves competències.
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Direcció de Sistemes d’Informació

Òrgan superior immediat: Gerència Adjunta d’e-
Administració i Sistemes d’Informació.

Nivell associat: 30.

Finalitat:
Dissenyar, desenvolupar i implantar els sistemes

d’informació municipals, així com gestionar les in-
fraestructures TIC (Tecnologies de la Informació i la
Comunicació) que els suporten. Definir les metodo-
logies i estàndards tecnològics d’ús municipal.

Funcions principals:
– Disseny, desenvolupament i implantació dels sis-

temes d’informació de l’Ajuntament de Barcelona,
a través de l’Institut Municipal d’Informàtica.

– Consecució de la integritat i coherència del model
d’informació municipal.

– Participació, amb la Direcció d’Organització i la
Direcció Executiva de Processos i Millora de la
Gestió, en el redisseny de procediments.

– Desplegament i gestió de les infraestructures TIC
(Tecnologies de la Informació i la Comunicació)
que suporten els processos de negociació muni-
cipals, així com dels serveis directes als ciutadans
i empreses que li siguin encomanats, d’acord amb
els nivells de servei acordats.

– Definició i establiment de metodologies i estàn-
dards tecnològics que configuren arquitectures d’apli-
cacions, informació i infraestructures orientades al
servei.

– Assessorament i promoció de noves tecnologies,
així com la participació en l’elaboració de plans de
sistemes.

– Impuls de projectes per al desenvolupament de la
Societat de la Informació i Coneixement que li
puguin ser encomanats.

Direcció Executiva de Processos i Millora de la
Gestió

Òrgan superior immediat: Gerència Adjunta d’e-
Administració i Sistemes d’Informació.

Nivell associat: 28.

Finalitat:
Dissenyar processos i procediments per tal de

millorar l’eficàcia i eficiència de la gestió municipal.
Donar suport a l’organització en la gestió del canvi.

Funcions principals:
– Disseny i suport a la implantació de processos,

circuits, procediments i mètodes de treball. Coor-
dinació i suport en les accions de disseny i revisió
de processos que es desenvolupin a les gerències.

– Elaboració de programes i projectes de moder-
nització per a la transformació organitzativa i per a
la millora de la gestió i de la qualitat dels serveis
prestats, tant de caràcter intern com extern, en
coordinació amb la Direcció d’Organització.

– Desplegament de les mesures de millora de
gestió derivades de la incorporació de l’Admi-
nistració electrònica i la interoperabilitat.

– Suport, des del punt de vista de processos, al
disseny i implantació de sistemes i tecnologies de

la informació. Anàlisi i avaluació de l’impacte, en
coordinació amb la Direcció de Sistemes.

– Suport a l’organització en la gestió del canvi.
– Realització d’estudis de millora de la gestió i de

funcionament dels serveis que li puguin ser
encomanats.

Direcció Executiva d’e-Administració

Òrgan superior immediat: Gerència Adjunta d’e-
Administració i Sistemes d’Informació.

Nivell associat: 28.

Finalitat:
Impulsar la implantació de l’Administració elec-

trònica en tots els àmbits de la gestió municipal, per
tal de prestar un servei més simple i àgil al ciutadà
allà on es trobi.

Funcions principals:
– Impuls de la difusió i implantació de l’Admi-

nistració Electrònica, tant en la seva vessant ex-
terna com interna.

– Estratègia i direcció de la tramitació electrònica
amb el ciutadà i les empreses, a través dels
diferents canals per tal d’oferir un servei més sim-
ple i àgil des de qualsevol ubicació.

– Impuls a l’Administració Electrònica com a motor
de transformació de la gestió municipal.

– Coordinació dels treballs d’actualització i de
desenvolupament de la normativa municipal vin-
culada a l’Administració Electrònica.

– Vetllar pel desplegament de la legislació vigent en
matèria de serveis electrònics i telemàtics per a
les persones, prestats des de l’administració publi-
ca, que faciliti el desenvolupament de l’Admi-
nistració Electrònica.

– Observatori del grau d’avanç i de la innovació
d’altres administracions públiques en l’adminis-
tració electrònica i els models de governança.

– Establiment i coordinació amb altres adminis-
tracions dels acords de interoperabilitat.

Direcció Tècnica d’Internet

Òrgan superior immediat: Gerència Adjunta d’e-
Administració i Sistemes d’Informació.

Nivell associat: 28.

Finalitat:
Gestionar els canals internet i intranet, coordinant

les actuacions amb les altres unitats municipals
involucrades.

Funcions principals:
– Gestió del canal Internet i Intranet.
– Coordinació de relacions internes i externes per a

la implantació i consolidació del model de co-
municació electrònica. Coordinació amb la Di-
recció de Comunicació Corporativa.

– Coordinació i gestió d’operacions i la infraestruc-
tura tecnològica necessària. Coordinació amb
l’Institut Municipal d’Informàtica.

– Gestió de projectes d’aplicació de tecnologies
emergents, que li puguin ser encarregades.
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Oficina de Telecomunicacions

Òrgan superior immediat: Gerència Adjunta d’e-
Administració i Sistemes d’Informació.

Nivell associat: 28.

Finalitat:
Assessorar en matèria de telecomunicacions i im-

pulsar el desplegament del Pla Estratègic de Tele-
comunicacions, coordinant les diferents unitats mu-
nicipals implicades.

Funcions principals:
– Assessorament municipal en l’àmbit de les Tele-

comunicacions, tant a nivell intern com de ciutat.
– Impuls i direcció del desplegament del Pla Es-

tratègic de Telecomunicacions.
– Lideratge de l’aprofitament de les sinèrgies de la

integració d’infraestructures i serveis de tele-
comunicacions.

– Assegurament del desplegament de les infraes-
tructures de telecomunicacions necessàries per
suportar els serveis municipals, en coordinació
amb la Direcció de Sistemes.

– Coordinació de les actuacions de les diferents
unitats en matèria de Telecomunicacions.

– Coordinació amb la Direcció de Sistemes d‘Infor-
mació pel desplegament i gestió de les infraes-
tructures de Telecomunicacions.

Oficina de Projectes Estratègics

Òrgan superior immediat: Gerència Adjunta d’e-
Administració i Sistemes d’Informació.

Nivell associat: 28.

Finalitat:
Donar suport a la Gerència en l’establiment, coor-

dinació i seguiment dels Plans d’Actuació i de les
actuacions estratègiques.

Funcions principals:
– Impuls, coordinació i seguiment de les actuacions

estratègiques de la Gerència.
– Elaboració dels Plans d’Actuació de la Gerència.
– Impuls del Pla d’Actuació Municipal en l’àmbit de

la Gerència.
– Seguiment del marc d’inversió municipal en l’àm-

bit de la Gerència.
– Lideratge dels projectes que li puguin ser enco-

manats.

Secretaria Executiva

Òrgan superior immediat: Gerència Municipal.
Nivell associat: 28.

Funcions principals:
– Coordinació i impuls de les diferents activitats de

la Gerència Municipal.
– Interlocució, com a representant de la Gerència

Municipal, en les relacions amb altres òrgans, tant
de l’organització municipal com d’altres ens,
derivades de les funcions que li estan atribuïdes.

– Secretaria, excepte designació contrària, de les
taules, comissions o òrgans de coordinació es-
tablertes per la Gerència Municipal.

– Control, seguiment i, en el seu cas, suport tècnic
en relació amb l’estat d’execució dels acords
derivats de les sessions de treball.

– Coordinació i, en el seu cas, anàlisi tècnic dels
actes administratius que ha de resoldre la Ge-
rència Municipal.

– Resolució dels assumptes i exercir les facultats
que de manera expressa li siguin encarregats per
la Gerència Municipal.

– Exerceix les funcions de supervisió i coordinació
que li sol·liciti expressament la Gerència Municipal
en relació a les àrees i assumptes que a tal efecte
determini.

Direcció de Serveis de Control de Gestió

Òrgan superior immediat: Gerència Municipal.
Nivell associat: 28.

Finalitat:
Impulsar l’eficiència i l’eficàcia de la gestió munici-

pal (Ajuntament, OOAA, i empreses), en base al grau
de compliment d’objectius i de l’anàlisi de serveis de
gestió de l’Ajuntament.

Funcions principals:
– Establiment d’un sistema de control de gestió del

holding municipal que permeti avaluar:
– El grau de compliment d’objectius.
– El grau d’eficiència i eficàcia.
– La qualitat dels serveis i de la gestió municipal.

– Establir instruments de mesura de la gestió.
– Establir un sistema d’anàlisi de costos dels prin-

cipals serveis municipals.
– Establir un sistema de determinació d’objectius.
– Elaboració de la informació periòdica de control

de la gestió, basada en indicadors de gestió
municipals, dels OOAA i empreses, índex d’inci-
dències i reclamacions, i indicadors externs, i
elaboració dels quadres de comandament de la
gerència municipal, de les gerències de sectors i
de les de districte.

– Suport als districtes i sectors en l’anàlisi dels
quadres de comandament, i coordinació en la
definició d’objectius.

– Definició de polítiques, directrius i principis de
gestió. Propostes per la millora de la gestió.

Direcció de Programa de Relacions Internes

Òrgan superior immediat: Gerència Municipal.
Nivell associat: 26.

Finalitat:
Vetllar per la transparència i objectivitat de l’Ajun-

tament de Barcelona, així com fomentar l’eficiència i
l’eficàcia de la seva gestió.

Funcions principals:
– Auditoria dels processos de gestió en la seva

vessant econòmica-financera.
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– Definició d’accions de millora continua per elimi-
nar malbarataments.

– Garantia de la solvència i transparència de la
gestió.

– Anàlisi per reducció de costos.
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– Visió de gestió de qualitat total: per als clients
interns i externs.

– Avaluació de l’eficàcia i l’eficiència dels controls
interns.

– Auditoria del compliment de la normativa (interna i
externa), polítiques, directrius, principis de gestió.

ANNEX 2: ORGANIGRAMA

Organigrama de la Gerència Municipal

* * *

Decret. La legislació vigent en matèria d’estats
financers i comptes anuals aplicable a l’Ajuntament
de Barcelona i els seus ens depenents, i, en especial,
la Llei 1/2006, de 13 de març, que regula el Règim
Especial del municipi de Barcelona (Carta Municipal),
preveu un sistema d’informació comptable que, dona-
da la dimensió del grup Ajuntament de Barcelona i els
seus organismes i entitats depenents, tant en nombre
com en la magnitud dels recursos econòmics i
financers gestionats, fa necessari establir uns pro-
cediments per a l’obtenció i procés de la informació
en forma i temps adequats que permetin complir amb
les disposicions contingudes en la legislació.

Conseqüentment, i fent ús de les atribucions que
tinc conferides per l’article 13 de la Carta Municipal
de Barcelona, disposo:

Establir el següent sistema d’informació comptable
de l’Ajuntament de Barcelona i els seus Ens de-
penents.

1. Àmbit subjectiu
1.1. Ens depenents de l’Ajuntament de Barcelona
Les disposicions contingudes en aquest Decret són

d’aplicació als ens depenents de l’Ajuntament de Bar-
celona. En particular, es consideren ens depenents,
els següents:
a) Els organismes autònoms locals.
b) Les entitats públiques empresarials.
c) Les societats mercantils en les que l’Ajuntament o

els seus ens depenents participin en el seu capital
social, directament o indirectament, de forma ma-


