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DISPOSICIONS GENERALS 

Decrets de l'Alcaldia 
 
 
 

Decret. En ús de les facultats conferides a 
aquesta Alcaldia per l'article 21 de la Llei regulado-
ra de les bases del règim local, i l'article 13 de la 
Carta Municipal, disposo: 

Primer. Adscriure la Direcció de Serveis de Pro-
moció de l'Activitat Econòmica Exterior a la Gerèn-
cia Adjunta de Relacions Econòmiques Internacio-
nals.  

Segon. Modificar les funcions de la Gerència Ad-
junta de Relacions Econòmiques Internacionals tal 
com es detalla als annexos. 

Tercer. Amortitzar les Direccions de Serveis de 
Coordinació i Programes Estratègics; Promoció de 
l'Activitat Econòmica Interior; Coneixement; Estudis 
d'Activitats Econòmiques i Ocupació; i Promoció de 
la Innovació i Comunicació. 

Quart. Crear la Direcció de Serveis d'Ocupació, 
Emprenedoria i Empresa; la Direcció de Serveis de 
Sectors Estratègics i Innovació; la Direcció de Ser-
veis de Promoció Territorial i Turisme; i la Direcció 
de Serveis de Comunicació i Prospectiva Econòmi-
ca, adscrites a la Gerència de Promoció Econòmica, 
amb les funcions que es detallen als annexos i un 
nivell equivalent 2850E de l'actual Catàleg de Llocs 
de Treball. 

Cinquè. Modificar l'adscripció dels llocs de treball 
de la Gerència de Promoció Econòmica, tal com es 
detalla als annexos. 

Sisè. Encarregar a Barcelona d'Infraestructures 
Municipals SA, que porti a terme les mesures orga-
nitzatives necessàries que facilitin la integració a 
SPM, Barcelona Activa SA de les tasques de promo-
ció econòmica que ha vingut desenvolupant tant 
22@ BCN SA, com de la resta de las societat parti-
cipades del grup. 

Barcelona, 11 de març de 2010. L'alcalde, Jordi 
Hereu i Boher. 

(Ref. 976) 
 
 

ANNEX 1: MOTIVACIÓ DE LA REORIENTACIÓ OR-
GANITZATIVA DEL SECTOR DE PROMOCIÓ ECO-
NÒMICA 
Presentada al Comitè Executiu de febrer de 2010. 

 
 

1.1 Antecedents 
La promoció econòmica dels territoris esdevé un 

factor de competitivitat clau en el context actual 
d'economies més basades en el coneixement. Se-

gons la OCDE la proximitat que aporta el nivell local 
permet identificar amb més eficàcia els problemes i 
reptes concrets als que s'enfronten els territoris i 
per tant trobar solucions adequades a la realitat 
dels mateixos en termes de competitivitat. És en el 
nivell local, argumenta també la OCDE on determi-
nats ajustos en la oferta i demanda poden ser esti-
mulats a través de la planificació estratègica, la 
mobilització d'actors i la concertació social, i la im-
plementació d'accions i mesures concretes en em-
prenedoria, suport a les empreses, formació, identi-
ficació de noves fonts d'ocupació, suport a persones 
aturades, creació, atracció i retenció de talent, i el 
desenvolupament de projectes de transformació 
urbana i posicionament internacional.  

És en l'actual context de crisis econòmica i intens 
trànsit cap a nous models econòmics més basats en 
el coneixement, que l'Ajuntament de Barcelona, 
sempre a l'avantguarda de les accions de desenvo-
lupament econòmic reestructura el seu sector de 
promoció econòmica.  

Creat l'any 2003, el sector de promoció econòmi-
ca de l'Ajuntament de Barcelona ha anat integrant 
funcions, empreses i instituts i coordinant-se amb 
el Govern de la Generalitat, altres municipis de 
l'àrea metropolitana, la Cambra de Comerç, el Con-
sorci de la Zona Franca, gestors d'infraestructures 
com el Port o l'Aeroport, universitats i centres de 
recerca, i un gran nombre de plataformes públic 
privades de promoció sectorial impulsades moltes 
d'elles en els seus inicis pel mateix Ajuntament, ha 
desenvolupat un ampli ventall d'actuacions que han 
permès posicionar Barcelona i la seva àrea d'in-
fluència com una de les més atractives a Europa 
per a l'activitat econòmica de nova generació.  

Les accions de promoció internacional, la trans-
formació dels mercats municipals en potents àrees 
de centralitat comercial de proximitat, l'impuls a un 
comerç de proximitat cohesionador territorialment 
i competitiu econòmicament, l'acció reconeguda 
internacionalment de Barcelona Activa en empre-
nedoria, ocupació, desenvolupament del capital 
humà, divulgació tecnològica i suport a l'empresa, 
la promoció turística, la promoció de nous sectors 
econòmics intensius en coneixement, o el mateix 
desenvolupament econòmic del districte de la inno-
vació 22@, avui tot una referència global, permeten 
assentar les bases per una acció municipal de refe-
rència i servei a la ciutat en promoció econòmica 
altament competitiva. 

Biblioteca general
Ajuntament de Barcelona
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1.2 Criteris generals 
L'estratègia de reorganització del Sector de Pro-

moció Econòmica té com a eixos bàsics d'inter-
venció, en línia amb el projecte Barcelona 2.0, 
l'accent territorial, la simplificació administrativa 
evitant la duplicitat de funcions, la orientació a ciu-
tadà i la verticalització dels Sectors, en un context 
de restriccions pressupostàries, crisi econòmica i 
major competència entre ciutats.  

En aquest sentit els objectius de la reestructura-
ció del sector de promoció econòmica són: 
• Concentrar el conjunt de la promoció de l'ac-

tivitat econòmica municipal per donar respostes 
a la situació de crisis econòmica actual i prepa-
rar en millors condicions l'escenari de recupera-
ció econòmica.  

• Dotar el sector de promoció econòmica de la 
capacitat organitzativa necessària per orientar 
la seva activitat cap a la prestació de serveis als 
districtes i barris de Barcelona i cap a la projec-
ció internacional dels seus sectors estratègics.  

• Afavorir la complementarietat i la coordinació 
entre els diferents actors (gestors de grans in-
fraestructures (port, aeroport, fira), platafor-
mes públic privades de promoció sectorial, ins-
titucions econòmiques com la Cambra de 
Comerç, organitzacions sindicals i empresarials, 
i altres nivells de l'administració) que configu-
ren la promoció econòmica de Barcelona i la 
seva àrea d'influència 

La reorganització del Sector parteix dels èxits as-
solits per les diferents empreses, instituts i direcci-
ons que el composen que han permès que Barcelona 
sigui avui una ciutat i una àrea metropolitana de 
referència pel seu model de creixement econòmic 
basat en la diversificació, la iniciativa emprenedora, 
el talent i la creixent innovació del seu teixit produc-
tiu format principalment per petites i mitjanes em-
preses. El context actual marcat per una conjuntura 
de crisis econòmica, elevats nivells d'atur, la priorit-
zació de les despeses i les inversions en un context 
de restriccions pressupostàries i la necessitat d'a-
vançar cap a un nou model econòmic més basat en 
la internacionalització, la competitivitat dels sectors 
estratègics, la innovació, la iniciativa emprenedora i 
el coneixement porten associats la necessitat de 
projectar al món una promoció econòmica de la ciu-
tat de Barcelona forta i competitiva, i reforcen la 
necessitat d'aquesta reorganització del sector. 

 
1.2.1 Esquema organitzatiu 

L'esquema organitzatiu passa del model actual 
format per set àmbits transversals, suposant una 
racionalització de l'estructura de promoció econò-
mica. En el procés s'inclourà el propi Sector i els 
seus ens dependents: 
• SPM Barcelona Activa, SA 
• Institut Municipal de Mercats de Barcelona 
• 22@BCN, SA 
• Mercats d'Abastament de Barcelona, SA 

Seguint l'estratègia marcada, el Sector i les se-
ves empreses adscrites es configuraran en els se-
güents àmbits comuns d'actuació: 
• Relacions econòmiques internacionals 
• Ocupació, emprenedoria i empresa  
• Sectors estratègics i innovació  
• Promoció territorial i turisme 
• Comerç i consum  
• Comunicació i prospectiva econòmica  
• Serveis generals  

Aquesta organització es vertebrarà transversal-
ment a través del sector i els ens adscrits al ma-
teix, per configurar equips comuns de treball en 
cadascun dels àmbits, amb els objectius esmentats 
anteriorment. 

Barcelona Activa, a més de l'execució de les fun-
cions que li són pròpies i que ja formen part de la 
seva organització executiva, assumeix les funcions 
de Promoció de l'Activitat Econòmica Exterior i 
adoptarà les mesures organitzatives necessàries 
per a donar suport en l'exercici de les seves funci-
ons als àmbits de Promoció Territorial i Turisme, i 
Comunicació, i Prospectiva econòmica, i promoció 
de sectors estratègics. 

Els recursos humans i econòmics corresponents 
als àmbits esmentats s'adscriuran a la societat Bar-
celona Activa. 

El procés que s'abordarà per desenvolupar 
aquesta nova estratègia organitzativa, no modifica-
rà les competències actuals del Sector de Promoció 
Econòmica ni dels seus ens adscrits. Així doncs, la 
transformació organitzativa es durà a terme mitjan-
çant la transferència de recursos i, en els casos en 
que sigui necessari, mitjançant convenis de 
col·laboració. 

 
1.2.2 Implicacions del model 

La reorganització proposada es basa en dotar el 
conjunt de les accions associades a la promoció 
econòmica de la ciutat d'instruments més flexibles i 
ajustats a les necessitats que el context econòmic i 
la necessitat de transitar cap a un nou model de 
desenvolupament econòmic requereixen. D'aquesta 
manera, la societat Barcelona Activa reforça el seu 
paper en tant que Agència de Desenvolupament 
Local de la ciutat de Barcelona. Aquesta ampliació 
de funcions té cabuda en els seus estatuts i compta 
amb antecedents recents en la mateixa empresa 
que ja havia desenvolupat alguns d'aquests rols.  

 
1.3 Àmbits organitzatius 
1.3.1 Barcelona Activa: rol executiu i d'impuls  

Barcelona Activa, com a agència de desenvolu-
pament local, serà l'instrument a partir del qual es 
desenvoluparan les actuacions del sector més vin-
culades a la prestació de serveis.  

La seva Direcció General té responsabilitat exe-
cutiva sobre les àrees d'ocupació, creació d'em-
preses, creixement empresarial, capital humà i 
divulgació tecnològica. Les funcions de Promoció de 
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l'Activitat Econòmica Exterior, tot i que pròpies de 
Barcelona Activa, seran coordinades funcionalment 
per la Gerència Adjunta de Relacions Econòmiques 
Internacionals. 

A més del desplegament del seu pla d'acció i la 
prestació dels serveis d'aquestes àrees, tindrà com 
a reptes principals millorar a través de mesures 
concretes la competitivitat de les empreses i els 
professionals de la ciutat i fer front a la crisis eco-
nòmica actual a través de l'execució del Pacte per a 
l'Ocupació de qualitat a la ciutat de Barcelona, el 
desenvolupament d'un nou marc estable de relació 
econòmica i administrativa amb el Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya i l'execució 
de tot el paquet de mesures associades a la inver-
sió FEDER en competitivitat. Així mateix, haurà 
d'avançar en la captació de nous recursos per im-
pulsar les seves activitats davant la progressiva 
reducció dels fons europeus.  

La direcció executiva de Barcelona Activa tindrà 
responsabilitat executiva sobre les àrees d'econo-
mia i finances, serveis jurídics, recursos humans, 
sistemes d'informació, i serveis generals. 

 
1.3.2 Comunicació i prospectiva econòmica. 

En un sector com el de promoció econòmica, la 
prospectiva, l'anàlisi econòmica i de l'activitat i la 
comunicació esdevenen clau i mereixen un tracta-
ment singular.  

En aquest sentit, el sector de promoció econòmi-
ca concentrarà sota un mateix àmbit tots els aspec-
tes de promoció, comunicació, estudis i prospecti-
va, tant relacionats amb l'estratègia de marca 
Barcelona, els aspectes relacionats amb màrque-
ting, comunicació i premsa, com els aspectes asso-
ciats a indicadors i control de gestió, anàlisis de 
polítiques públiques, i indicadors d'activitat econò-
mica. Aquest departament estarà integrat en el 
context de l'agència de desenvolupament local. 

 
1.3.3 Ocupació, emprenedoria i empresa.  

Sota aquest àmbit, assumit per la Direcció Gene-
ral de Barcelona Activa s'agrupen les funcions d'o-
cupació, creació d'empreses, creixement empresa-
rial, capital humà i divulgació tecnològica, que ja 
són òrgans executius de l'estructura de Barcelona 
Activa i que contribueixen de forma estratègica al 
disseny de l'estratègia municipal i de la prestació de 
serveis municipals en aquests camps. 

És en aquesta direcció que es gestionen els ser-
veis d'ocupació, creació d'empreses, creixement 
empresarial, desenvolupament del capital humà, 
atracció de talent, i divulgació tecnològica des dels 
diferents equipaments municipals adscrits a aques-
ta funció: la incubadora d'empreses Glòries, el Cen-
tre per a la Iniciativa Emprenedora, el Parc Tecno-
lògic Barcelona Nord, el Convent de Sant Agustí, 
Can Jaumandreu, Ca n'Andalet, Porta22, i aquells 
que s'hi puguin afegir.  

 

1.3.4 Relacions econòmiques internacionals. 
Sota aquesta àrea s'integren els programes rela-

cionats amb la xarxa Consolats de Mar, la organitza-
ció dels Business Bridges, les presència a fires inter-
nacionals, la captació d'empreses, la mobilització del 
talent internacional a Barcelona, la relació amb les 
institucions internacionals a Barcelona i Catalunya, 
així com la promoció de noves rutes aèries.  

Aquesta àrea comptarà amb tres àrees de res-
ponsabilitat:  
• Xarxa exterior Consolats de Mar, que tindrà 

com a responsabilitat la coordinació de les ac-
tuacions vinculades a la xarxa exterior de Bar-
celona a les oficines dels consolats de Mar. 
S'encarregarà de la coordinació dels responsa-
bles de les oficines, de l'organització dels Bar-
celona Days, de la preparació i distribució dels 
informes executius derivats per les oficines i de 
coordinar-ne les actuacions encarregades per 
altres (sigui dins el mateix sector com a l'ano-
menada Xarxa Interior), així com de l'estudi de 
viabilitat per a l'eventual creació de l'Institut de 
Consolats de Mar. 

• Captació d'empreses, i promoció internacional, 
que tindrà com a responsabilitat a través de les 
accions de promoció internacional tals com la 
presència a fires, la presentació de candidatu-
res, l'atenció individualitzada a empreses inte-
ressades en invertir a Barcelona, o els business 
bridges, la captació d'empreses per instal·lar-se 
a Barcelona i la seva àrea d'influència.  

• Dinamització de la comunitat internacional a 
Barcelona que coordinarà els programes desti-
nats a la fidelització i dinamització de les em-
preses i professionals internacionals ubicats a 
Barcelona així com les relacions internacionals 
amb aquelles institucions econòmiques de relle-
vància per al posicionament internacional de 
Barcelona i la seva economia.  

 
1.3.5 Promoció territorial i turisme 

Aquesta àrea de nova creació és la responsable 
del disseny i coordinació de les accions de promoció 
econòmica territorial tant associades als districtes i 
barris de la ciutat com amb l'àmbit metropolità, així 
com de la direcció de la política municipal relaciona-
da amb el turisme, la coordinació amb el Consorci 
Turisme de Barcelona així com amb Fira de Barcelona. 

Pel que fa a l'àrea de desenvolupament territori-
al, s'encarregarà de desenvolupar i fer el seguiment 
de les diferents cartes de serveis (acords de pro-
gramació) amb els districtes de Barcelona que es 
presten i prestaran des del conjunt del sector, i en 
especial relacionades amb les polítiques de comerç, 
ocupació i creació d'empreses. Es dissenyarà, en 
coordinació amb els àmbits d'ocupació i comerç, les 
cartes de serveis als districtes i en farà el segui-
ment. Així mateix mantindrà la relació de coordina-
ció amb les iniciatives relacionades amb la promo-



NÚM. 11 30-3-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1219 

 

ció econòmica que s'impulsin amb altres ajun-
taments de l'àrea metropolitana.  

En relació a turisme, aquesta s'exercirà la secre-
taria de la Taula Tècnica Municipal de Turisme cre-
ada recentment sota la presidència de la gerència 
municipal i s'encarregarà de vetllar per al desenvo-
lupament dels seus acords. Així mateix mantindrà 
la relació municipal amb els principals operadors 
vinculats al món del turisme a Barcelona tals com 
els restauradors, hotelers, guies. Turisme serà l'en-
carregada de mantenir la relació quotidiana amb 
Turisme de Barcelona i l'encarregada de fer el se-
guiment municipal executiu del Pla Estratègic de 
Turisme de la ciutat de Barcelona.  

En relació a les activitats associades a fires i 
congressos, serà l'encarregada de vetllar per facili-
tar l'acció municipal associada a grans i mitjans 
esdeveniments tals com fires i congressos. Així 
mateix, serà l'encarregada de la coordinació amb 
fira de Barcelona per a fires d'especial rellevància i 
participació municipal tals com The Brandery, Mobi-
le World Congress... Així mateix, coordinarà les 
ajudes econòmiques i en espècie que el Sector de 
Promoció Econòmica ofereixi a congressos i fires a 
tenir lloc a Barcelona i mantindrà una estreta coor-
dinació amb el Barcelona Convention Bureau de 
Turisme de Barcelona. 

 
1.3.6 22@, promoció de la innovació en sectors 
estratègics 

Tot mantenint les competències la marca i els 
seu posicionament local i internacional, la societat 
Barcelona22@ adoptarà les mesures organitzatives 
necessàries perquè des del seu àmbit de promoció 
econòmica es doni impuls als Sectors Estratègics de 
la ciutat de Barcelona en relació a les polítiques de 
promoció econòmica. En aquest sentit es de destacar 
que aquest àmbit passarà a desenvolupar també 
funcions de ciutat no estrictament associades al dis-
tricte de la innovació en el context de l'Agència de 
Promoció Econòmica Barcelona Activa. 

Comptarà amb les següents àrees: 
• Àrea de sectors intensius en coneixement que 

agruparà els sectors de ciències de la vida, tec-
nologies mèdiques, alimentació, salut i TIC. Així 
mateix aquesta àrea incorporarà les polítiques 
de promoció econòmica associades al camp de 
les universitats i centres de recerca i en especi-
al la creació del clúster d'ensenyament superior 
i Barcelona Centre Universitari. Així mateix en 
coordinació amb Mercabarna, donarà suport a 
la creació de la Barcelona Food Platform. 
Aquesta àrea mantindrà la relació quotidiana 
amb les plataformes públic privades BioCat, 
Fundació per a la Dieta Mediterrània, Barcelona 
Digital, i Barcelona Centre Universitari.  

• Àrea de sectors vinculats a l'energia i la mobili-
tat que agruparà els sectors aeronàutic, auto-

moció, logística i energia. Aquesta àrea man-
tindrà la relació quotidiana amb les plataformes 
públic privades BAIE, BCL, i B-Tech, i assumirà 
l'impuls de projectes emergents en sectors ma-
durs tals com el projecte LIVE. 

• Àrea dels sectors Mèdia – Creativitat: agruparà 
els sectors de la creativitat, el mèdia, i el dis-
seny. Vertebrarà la relació quotidiana amb les 
plataformes Fundació Barcelona Mèdia i Barce-
lona Centre de Disseny. Integrarà també les 
polítiques de promoció de la moda adreçades a 
la creació de la plataforma públic privada Bar-
celona Fashion Place, amb la Generalitat de Ca-
talunya i la possible incorporació de la Cambra 
de Comerç.  

• Àrea de localització i ubicació empresarial: 
Aquesta àrea s'encarregarà de les polítiques i 
programes de localització empresarial, així com 
de les relacions amb el sector de promotors 
immobiliaris i el sector urbanisme de l'Ajun-
tament. La seva missió serà la d'agilitar i facili-
tar la ubicació física a Barcelona d'empreses, 
centres de recerca i coneixement i qualsevol al-
tre activitat econòmica. Per tal de desenvolupar 
aquesta missió haurà de mantenir una fluida 
relació amb els principals actors públics i pri-
vats gestors i propietaris de sol i oficines a Bar-
celona. En aquest sentit aquesta àrea haurà de 
mantenir una relació fluïda amb el sector d'ur-
banisme de l'Ajuntament per tal de conèixer la 
disponibilitat de sòl econòmic a la ciutat i en el 
cas de ser necessària la tramitació d'expedients 
per a l'activació del mateix, fer-ne un segui-
ment executiu. Així mateix haurà de mantenir 
les relacions amb el Consorci de la Zona Franca 
i altres operadors públics de gestió i promoció 
de sòl econòmic a Barcelona i la seva àrea me-
tropolitana (altres ajuntaments, Institut Català 
del Sol, etc). En relació al sector privat mantin-
drà una relació quotidiana amb els promotors i 
les agències immobiliaris, per mantenir un cens 
actualitzat de la oferta d'oficines i sol econòmic 
a Barcelona i la seva àrea d'influència, i de les 
condicions d'accés al mateix.  

 
1.3.7 Comerç i consum 

Tot mantenint les seves respectives competènci-
es, la direcció de comerç i l'Institut Municipal de 
Mercats de Barcelona incrementaran la seva coor-
dinació en els aspectes transversals de promoció 
del comerç de proximitat i la coordinació en relació 
als aspectes comuns de suport als eixos comercials 
i al paper que en els mateixos poden jugar com 
actors dinamitzadors, els mercats municipals.  

 
 
Barcelona, 27 de gener de 2010. Mateo Hernán-

dez Maluquer, gerent de Promoció Econòmica. 
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ANNEX 2: DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS DE LA 
GERÈNCIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA  

 
 

Gerència de Promoció Econòmica 
 
Òrgan superior immediat: Gerència Municipal. 
Nivell associat: 30. 
 

Finalitat: 
Direcció executiva dels Serveis de Promoció Eco-

nòmica de la ciutat, en les seves vessants de rela-
cions externes i internes, així com de les activitats 
municipals en matèria de comerç, consum i turis-
me. 

 
Funcions principals: 
– Disseny de les línies estratègiques per a la con-

secució dels objectius de la Gerència, i elevació 
a les Comissions del Consell Municipal per a la 
seva aprovació. 

– Direcció, planificació i coordinació de les actua-
cions de la Gerència per l'acompliment del Pla 
d'Actuació Municipal. 

– Desenvolupament de les línies estratègiques 
d'actuació municipal en matèria de promoció de 
l'activitat econòmica interior i exterior . 

– Desenvolupament de les línies d'actuació muni-
cipal en matèria de comerç, consum, turisme, 
ocupació, emprenedoria, empresa, divulgació 
tecnològica, promoció dels sectors estratègics. 

– Direcció dels recursos personals, econòmics, 
materials i tecnològics assignats a la Gerència. 

 
 

Gerència Adjunta de Relacions Econòmiques 
Internacionals 

 
Òrgan superior immediat: Gerència de Promoció 

Econòmica. 
Nivell associat: 30. 
 

Finalitat: 
Promoure els fluxos, intercanvis i relacions eco-

nòmiques de Barcelona amb l'exterior per tal d'im-
pulsar l'economia de la ciutat i el lideratge empre-
sarial. 

 
Funcions principals: 
– Promoure Barcelona com a entorn atractiu per 

les inversions, els negocis i les activitats eco-
nòmiques. 

– Ajudar i facilitar la implantació de nous projec-
tes d'inversió d'empreses i institucions. 

– Estudiar, analitzar i promocionar la internacio-
nalització de l'economia i les empreses de Bar-
celona amb coordinació amb la seva àrea me-
tropolitana. 

– Promoure les activitats per incrementar les 
relacions econòmiques de les empreses i insti-
tucions de Barcelona a l'exterior. 

– Impulsar accions d'internacionalització amb els 
principals agents públics i privats de promoció 
econòmica de la ciutat. 

– Realitzar totes aquelles funcions que per encàr-
rec o delegació li siguin encomandes per la Ge-
rència en l'àmbit de les seves competències. 

 

Direcció de Serveis de Promoció de l'Activitat 
Econòmica Exterior 

 
Òrgan superior immediat: Gerència Adjunta de 

Relacions Econòmiques Internacionals. 
Nivell associat: 28. 
 

Finalitat: 
Gestionar les activitats per incrementar les rela-

cions econòmiques de les empreses i institucions de 
Barcelona a l'exterior, especialment a d'altres ciu-
tats on es promoguin projectes de creixement eco-
nòmic i es generin noves inversions per a Barcelo-
na, tot emulant l'actuació en la xarxa de ciutats 
dels antics Consolats de Mar.  

 
Funcions principals: 
– Desenvolupar projectes de promoció de la ciu-

tat a tots els àmbits territorials mundials: Euro-
pa i el Mediterrani, Àsia, Àfrica, Amèrica del 
Nord, Central i del Sud, Austràlia i Oceania. 

– Creació d'una organització que permeti tenir 
una presència real en una xarxa de ciutats que 
cobreixin tot el món per donar servei de l'em-
presa i les institucions de Barcelona. 

– Desenvolupar un observatori de les novetats de 
les ciutats/zones territorials mundials, tant en 
l'àmbit econòmic, empresarial com pel que fa a 
política local. 

– Donar suport a les empreses de Barcelona que 
es vulguin instal·lar a l'exterior. 

– Detectar projectes internacionals que puguin 
ser d'interès per a la nostra ciutat i les seves 
empreses. 

– Informar i donar suport a les empreses de la 
ciutat sobre les oportunitats que ofereixen els 
programes internacionals de promoció econò-
mica de Barcelona. 

– Fer el seguiment dels programes i projectes es-
mentats i impulsar campanyes de dinamització. 

 

Direcció de Serveis d'Ocupació, Emprenedoria 
i Empresa 

 
Òrgan superior immediat: Gerència de Promoció 

Econòmica. 
Nivell associat: 28. 
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Finalitat: 
Acompanyar la transformació de Barcelona en 

clau d'iniciativa emprenedora, creixement empresa-
rial, innovació, oportunitats professionals i qualitat 
de l'ocupació. 

 
Funcions principals: 
– Facilitar la creació de noves iniciatives empre-

sarials amb potencial de creixement i futur, 
amb especial incidència en el desenvolupament 
de sectors estratègics i en l'emprenedoria com 
a motor d'inclusió. 

– Generar les condicions que impulsin el creixe-
ment sostingut de les empreses innovadores de 
la ciutat a través de la seva internacionalització, 
l'accés a finançament, la cooperació i la innova-
ció. 

– Facilitar la formació ocupacional i l'accés a l'o-
cupació tot avançant en un mercat laboral de 
qualitat i inclusiu. 

– Promoure l'orientació professional i l'atracció i 
desenvolupament del capital humà, afavorint el 
progrés professional. 

– Difondre l'avenç tecnològic i formar els ciuta-
dans, empreses i treballadors en el seu ús com 
a element de competitivitat i millora competen-
cial. 

– Realitzar totes aquelles funcions que per encàr-
rec o delegació li siguin encomandes per la Ge-
rència en l'àmbit de les seves competències. 

 
 

Direcció de Serveis de Sectors Estratègics i 
Innovació  

 
Òrgan superior immediat: Gerència de Promoció 

Econòmica. 
Nivell associat: 28. 
 

Finalitat: 
Promoure la innovació i la competitivitat dels 

sectors estratègics de Barcelona.  
 

Funcions principals: 
– Definir i implantar els models d'innovació que 

potenciïn Barcelona com a motor de desenvolu-
pament econòmic. 

– Coordinar les accions de promoció de la innova-
ció desenvolupats per les diferents direccions 
de la Gerència de Promoció Econòmica, empre-
ses adscrites i en general dels agents econò-
mics de la ciutat de Barcelona. 

– Impulsar les estratègies d'innovació de les pla-
taformes público-privades de Barcelona, i arti-
cular la relació amb els agents clau de les ca-
denes de valor dels Sectors Estratègics. 

– Coordinar i difondre esdeveniments celebrats a 
Barcelona en l'àmbit dels sectors estratègics 
d'innovació i promoció econòmica per part de 
diferents entitats. 

– Realitzar totes aquelles funcions que per encàr-
rec o delegació li siguin encomandes per la Ge-
rència en l'àmbit de les seves competències. 

 
 

Direcció de Serveis de Comerç i Consum 
 
Òrgan superior immediat: Gerència de Promoció 

Econòmica. 
Nivell associat: 28. 
 

Finalitat: 
Direcció de la gestió que correspon a l'Ajunta-

ment en matèria de Comerç i Consum. 
 

Funcions principals: 
– Planificació i execució de campanyes sectorials 

en matèria de consum i disciplina de mercat. 
– Direcció de l'activitat d'inspecció de consum: 

vigilància del compliment de les disposicions le-
gals vigents en matèria de disciplina de mercat, 
i denúncia mitjançant l'acta corresponent de les 
infraccions detectades. 

– Coordinació amb els serveis municipals de lli-
cències d'obertura d'establiments. Normalitza-
ció dels criteris d'inspecció en aspectes relacio-
nats amb la seva competència. 

– Estudis per millorar la competència i transpa-
rència comercial. 

– Realització d'estudis i estadístiques periòdiques 
respecte a condicions de la oferta i la demanda 
dels establiments comercials a Barcelona i els 
seus Districtes. 

– Formació al petit comerç per tal de millorar la 
competitivitat, amb col·laboració de la Cambra 
de Comerç. 

– Promoció del comerç de Barcelona dins les se-
ves àrees d'influència. 

– Realització totes aquelles funcions que per en-
càrrec o delegació li siguin encomandes per la 
Gerència en l'àmbit de les seves competènci-
es. 

 
 

Direcció de Serveis de Promoció Territorial i 
Turisme  

 
Òrgan superior immediat: Gerència de Promoció 

Econòmica. 
Nivell associat: 28. 
 

Finalitat: 
Dissenyar i coordinar les accions de Promoció 

Econòmica de la ciutat en l'àmbit territorial tant 
amb els districtes i barris de la ciutat com amb 
l'àmbit metropolità. 

Potenciar i coordinar les accions de promoció 
econòmica relacionades amb el turisme i les enti-
tats vinculades com el Consorci de Turisme de Bar-
celona, Fira de Barcelona i altres. 
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Funcions principals: 
– Canalitzar les relacions del Sector de Promoció 

Econòmica amb cada un dels deu districtes de 
Barcelona per tal de potenciar la planificació 
conjunta, l'establiment d'acords de programació 
i la valoració i seguiment de la seva implemen-
tació. 

– Mantenir la relació de coordinació amb les inici-
atives relacionades amb la promoció econòmica 
que s'impulsin amb altres ajuntaments de l'àrea 
metropolitana.  

– Impulsar la implementació de les accions pro-
posades pels Plans Estratègics la seva compe-
tència i avaluar-ne la seva aplicació. 

– Coordinar i dinamitzar la Taula Tècnica Munici-
pal de Turisme per integrar les accions de les 
diferents àrees municipals adreçades a gestio-
nar l'impacte del turisme a Barcelona. 

– Canalitzar la interlocució tècnica amb Turisme 
de Barcelona, així com amb altres administraci-
ons, institucions i entitats en relació amb el tu-
risme.  

– Col·laborar amb les institucions que treballen 
en l'elaboració i presentació de candidatures 
perquè Barcelona sigui seu d'esdeveniments re-
lacionats amb l'activitat econòmica, canalitzant 
els recursos de la ciutat per augmentar les se-
ves possibilitats d'èxit. 

– Donar suport a les empreses o institucions que 
organitzin esdeveniments a Barcelona, relacio-
nats amb l'activitat econòmica, per tal de faci-
litar-los contactes i gestions i fer tasques de 
intermediació amb operadors de la ciutat, mu-
nicipals o no, que siguin rellevants per a l'èxit 
de l'esdeveniment. 

– Relacionar amb els sectors econòmics de Barce-
lona els esdeveniments que resultin d'aquest 
suport, per maximitzar el seu impacte en el tei-
xit econòmic de la ciutat. 

– Realitzar totes aquelles funcions que per encàr-
rec o delegació li siguin encomandes per la Ge-
rència en l'àmbit de les seves competències. 

 
 

Direcció de Serveis de Comunicació i Prospec-
ció Econòmica 

 
Òrgan superior immediat: Gerència de Promoció 

Econòmica. 
Nivell associat: 28. 
 

Finalitat: 
Coordinació i gestió de l'estratègia de comunica-

ció, màrqueting, estudis i prospectiva del conjunt 
de les àrees del Sector de Promoció Econòmica amb 
l'objectiu d'informar i difondre les diferents activi-
tats entre els ciutadans, així com promoure i impul-
sar el posicionament de Barcelona com a referent 
econòmic, ocupacional i empresarial. 

Funcions principals: 
– Establir l'estratègia de comunicació i màrque-

ting que englobi el conjunt de les àrees del Sec-
tor de Promoció Econòmica. 

– Elaborar estudis i anàlisis de prospectiva dels 
projectes i sectors econòmics de la ciutat de Bar-
celona i en relació a la seva àrea metropolitana. 

– Gestió de la relació amb els mitjans de comuni-
cació, així com dels actes i activitats públiques, 
incloent la creació de continguts. 

– Realitzar totes aquelles funcions que per encàr-
rec o delegació li siguin encomandes per la Ge-
rència en l'àmbit de les seves competències. 

 

Servei d'Administració i Personal  
 
Òrgan superior immediat: Gerència de Promoció 

Econòmica. 
Nivell associat: 26. 
 

Finalitat: 
Gestió i administració dels recursos econòmics, 

materials i humans adscrits a la Gerència de Pro-
moció Econòmica.  

 
Funcions principals: 
En relació a l'administració econòmico-comptable: 
– Administració i gestió dels recursos pressupos-

taris de la Gerència. 
– Instrucció d'expedients, comptabilització i pro-

posta econòmico-pressupostària de despeses 
en la contractació i concessió d'obres, serveis i 
subministraments amb reconeixement de les 
obligacions resultants en la Gerència. 

– Elaboració dels estats comptables de la Gerèn-
cia i seguiment de la seva execució. 

– Assessorament i suport tècnic en matèria eco-
nòmica als òrgans de la Gerència i coordinació 
d'activitats econòmico-administratives amb al-
tres òrgans municipals anàlegs. 

En relació a la gestió de recursos humans: 
– Control i seguiment de l'aplicació del Capítol I 

relatiu a la Gerència d'actuació. 
– Formulació de propostes i tramitació adminis-

trativa relatives a la gestió de personal i llicèn-
cies, excedències, horaris, vacances, destinació 
i trasllat de personal. 

– Control i seguiment de la disciplina laboral. 
– Intervenció i seguiment en matèries de selec-

ció, promoció interna, formació i racionalització 
dels recursos humans assignats. 

– Propostes de contractació de caràcter temporal. 
– Anàlisi de necessitats i formulació de propostes 

sobre provisió de llocs de treballs singularitzats. 
– Elaboració de propostes i/o gestió sobre l'apli-

cació de gratificacions per serveis extraordina-
ris, ajuda familiar, plusos, hores extraordinàri-
es, perllongació de la jornada i productivitat. 

– Assessorament i suport tècnico-administatiu a 
la Gerència en matèria de personal. 
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ANNEX 3: ORGANIGRAMA 
 

 
 
La Junta Arbitral de Consum i els llocs de treball que en depenen estan adscrits a la Gerència de Promo-

ció Econòmica. 
 
 

ANNEX 4: LLOCS QUE MODIFIQUEN LA SEVA ADSCRIPCIÓ 
 
Com a conseqüència de la reordenació de la Gerència de Promoció Econòmica, a continuació es detalla la 

modificació de l'adscripció dels llocs entre les diferents direccions. 
 
Posició Lloc Persona ocupant Dependència anterior Nova dependència 

7006244 1800A Serrano Folguera - Carmen Administració i Personal Ocupació, Emprenedoria i 
Empresa 

7010440 1200A Romero Tudela - Milagros Administració i Personal Ocupació, Emprenedoria i 
Empresa 

7010689 1400A Riverola Ruiz - M. Rosa Administració i Personal Ocupació, Emprenedoria i 
Empresa 

7012942 2240Y Rosado Fernández - M. Dolores Administració i Personal Administració i Personal 
7013243 2619X Pascual Oliva - Angel J. Administració i Personal Ocupació, Emprenedoria i 

Empresa 
7013657 1888X Nogues Tomas - Florencia Administració i Personal Ocupació, Emprenedoria i 

Empresa 
7015577 1200A Rodríguez González - Natalia Administració i Personal Ocupació, Emprenedoria i 

Empresa 
7023550 1400A Cobo Sánchez - Ana Isabel Administració i Personal Ocupació, Emprenedoria i 

Empresa 
7024551 2000A Fuente de la Cullell - Vicente Administració i Personal Administració i Personal 
7006057 2850E Torrella Reñe - Joan Coordinació i Programes 

Estratègics 
Promoció Territorial i Tu-
risme 

7006168 2619X Gómez Fernández - José Luís Coordinació i Programes 
Estratègics 

Sectors Estratègics i In-
novació 

7009223 1870Y Barbeta Estrada - Eulalia Coordinació i Programes 
Estratègics 

Promoció Territorial i Tu-
risme 

7015003 2414X García Giménez - Juan Anton Coordinació i Programes 
Estratègics 

Administració i Personal 

Gerència de Promoció Econòmica

Direcció de Serveis 
d’Ocupació, 

Emprenedoria i  
Empresa

Direcció de Serveis 
de Promoció de 

l’Activitat Econòmica 
Exterior

Direcció de Serveis 
de Sectors 
Estratègics i 
Innovació

Direcció de Serveis 
de Comerç 
i Consum 

Direcció de Serveis 
de Promoció 

Territorial i Turisme 

Gerència Adjunta de 
Relacions 

Econòmiques 
Internacionals

Servei 
d’Administració 

i Personal 

Direcció de Serveis 
de Comunicació i 

Prospectiva 
Econòmica 

30

30

28 28 28 28 28 28

26
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Posició Lloc Persona ocupant Dependència anterior Nova dependència 

7015005 2299X López Sausor - M. Cristina Coordinació i Programes 
Estratègics 

Promoció Territorial i Tu-
risme 

7022200 2619X Roses Ferrer - José Luís Coordinació i Programes 
Estratègics 

Administració i Personal 

7022475 2619X Suñol Ferrer - Xavier Coordinació i Programes 
Estratègics 

Promoció Territorial i Tu-
risme 

7012844 2000A Udina Abello - M. Teresa Estudis d'Activitat Econòmi-
ca i Ocupació 

Comunicació i Prospectiva 
Econòmica 

7013704 2619X Santigosa Copete - M. Angels Estudis d'Activitat Econòmi-
ca i Ocupació 

Comunicació i Prospectiva 
Econòmica 

7010927 1850D Faidella Munill - Natividad Gerència Gerència 
7011662 1639U Diguele Moran - M. Angela Gerència Gerència 
7013161 1850D Gracia Cantero - Mercè Gerència Promoció Territorial i Tu-

risme 
7013729 3060H Hernández Maluquer - Mateu Gerència Gerència 
7015019 2414X Benitez Sevillano - Fco. Javier Gerència Ocupació, Emprenedoria i 

Empresa 
7015640 1200A Marqués Vizcaino - Marisa Gerència Gerència 
7017083 1850D Molina García - Nuria Gerència Gerència 
7016541 3060H Rubert Català - Xavier Gerència Adjunta Gerència Adjunta 
7006099 2620X Gámez García - M. Teresa Promoció de la Innovació i 

Comunicació 
Comunicació i Prospectiva 
Econòmica 

7012877 2013J Cabrero Calmet - Margarita Promoció de la Innovació i 
Comunicació 

Comunicació i Prospectiva 
Econòmica 

7024526 2000A Riu Coll - Helena Promoció de la Innovació i 
Comunicació 

Comunicació i Prospectiva 
Econòmica 

7006139 2619X Tan - Yee Peng Promoció de l'Activitat Eco-
nòmica Exterior 

Gerència Adjunta 

7006305 1850D Lorca Freixas - Rosa M. Promoció de l'Activitat Eco-
nòmica Exterior 

Gerència Adjunta 

7012351 2499X Mayo Torres - Fco. Javier Promoció de l'Activitat Eco-
nòmica Exterior 

Gerència Adjunta 

7015348 2414X Mirón Rodríguez - F. Javier Promoció de l'Activitat Eco-
nòmica Exterior 

Gerència Adjunta 

7015712 2414X Romera Pascuas - M. Judith Promoció de l'Activitat Eco-
nòmica Exterior 

Gerència Adjunta 

7018062 2850E Mateu Balleste - Miquel Promoció de l'Activitat Eco-
nòmica Exterior 

Gerència Adjunta 

 
 
 
 

 
  


