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Fe d’errades. Advertir de l’error material en el Decret d’Acaldia (Ref. Expedient 
núm. 10-OR000004) publicat a la Gaseta Municipal núm. 14 de de 30 d’abril de 
2010. Es procedeix a la seva rectificació, consistent en afegir la definició de la 
“Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals”, substituir el núm. de Ref.de 
l’expedient 10-OR0000047 per el núm. 10-OR000004 i procedir de nou a la seva 
publicació. 

 
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 Municipal, 
disposo: 

Primer. Crear l’Oficina d’Atenció a les Gerències, dependent de la Direcció de 
Serveis de Gestió i Relacions Laborals, amb un nivell equivalent 2616X del vigent 
Catàleg de llocs de treball i les funcions que es detallen als annexos d’aquest 
expedient. 

Segon. Crear l’Oficina d’Atenció al Personal, dependent de la Direcció de Serveis 
de Desenvolupament i Atenció al Personal, amb un nivell equivalent 2616X del 
vigent Catàleg de llocs de treball i les funcions que es detallen als annexos 
d’aquest expedient. 

Tercer. Amortitzar el Departament de Gestió Administrativa, i adscriure el 
personal que en depèn a l’Oficina d’Atenció al Personal. 

Quart. Modificar les funcions dels òrgans dependents de la Gerència de Recursos 
Humans i Organització, tal i com es detalla als annexos. 

Barcelona, 21 d’abril de 2010. L’alcalde, Jordi Hereu i Boher 
(Ref. 10-OR000004) 
 
A continuació es detalla gràficament l’organigrama complert de la Gerència de 

Recursos Humans i Organització. 
 
 

ANNEX 1: ORGANIGRAMA DE LA GERÈNCIA DE RECURSOS HUMANS I 
ORGANITZACIÓ  

 
A continuació es detalla gràficament l’organigrama complert de la Gerència de 

Recursos Humans i Organització. 
Els valors numèrics encerclats es refereixen al nivell de l’òrgan i del seu 

responsable. 
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grama de la Gerència de Recursos Humans i Organització 
ANNEX 2: FUNCIONS DE LA GERÈNCIA DE RECURSOS HUMANS I 
ORGANITZACIÓ 
 
 
Gerència de Recursos Humans i Organització 

Òrgan superior immediat: Gerència Municipal  
Nivell associat: 30 
 

Finalitat 
Definició i direcció del desenvolupament de les polítiques corporatives de 

recursos humans de l’Ajuntament, i el disseny de les estructures organitzatives 
que configuren el conjunt de l’organització municipal. 

 
Funcions principals. 

− Definir pel que fa a l’Ajuntament, Organismes autònoms, Entitats Públiques 
Empresarials i Societas Municipals les polítiques de gestió de recursos 
humans i les estructures organitzatives més adequades per a la consecució 
dels objectius proposats i impulsar els canvis i millores necessàries. 

− Dirigir els assumptes relatius a la gestió dels recursos humans de 
l’Ajuntament. 

− Dissenyar i executar projectes de transformació organitzativa i de millora 
dels processos de gestió, en coordinació amb la Gerència Adjunta 
d’eAdministracío i Sistemes d’Informació. 

− Dirigir funcionalment els diferents departaments de Recursos Humans de les 
Gerències Sectorials, Districtes i Organismes públics, per tal d’assegurar la 
coherència global de l’Ajuntament alhora que l’especificitat de cadascun dels 
organismes. 

− Proposar el Capítol 1 del pressupost de l’Ajuntament. 
− Dirigir les polítiques de relacions laborals i de prevenció de riscos i salut 

laboral. 
− Participar i impulsar els dissenys i les estratègies de canvi de cada una de 

les parts de l’organització per garantir la correcta adequació dels recursos 
humans a la consecució dels resultats plantejats. 

− Dirigir les polítiques de disseny i implantació de les estructures 
organitzatives i el seu dimensionament. 

− Garantir l’adequació de les actuacions en l’àmbit dels recursos humans al 
marc normatiu vigent. 

− Impulsar les polítiques corporatives en matèria de responsabilitat social 
corporativa i en matèria d’incorporació de la perspectiva de gènere en les 
seves actuacions. 

− Representar a l’Ajuntament de Barcelona en matèria de recursos humans 
davant dels diferents organismes i fòrums i impulsar-hi els canvis i millores 
necessàries en el marc de l’administració local. 

− Representar a la Gerència Municipal, per delegació d’aquesta, en les 
actuacions pròpies de les seves competències. 

 
 

 
 

Direcció de Serveis de Desenvolupament i Atenció al Personal 
Òrgan superior immediat: Gerència de Recursos Humans i Organització 
Nivell associat: 28 
 
Finalitat: 
Disseny, direcció i coordinació dels serveis d’atenció directa al personal en 

l’àmbit de recursos humans. Direcció, coordinació i impuls dels programes de 
desenvolupament i comunicació interna de recursos humans. 
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Funcions principals: 
− Dirigir els serveis d’atenció directa al personal municipal. Dissenyar els 

criteris d’atenció al personal i establir el sistema de coordinació dels 
diferents punts amb què es prestarà aquesta atenció. 

− Dirigir els programes de desenvolupament i formació de l’Ajuntament. 
− Dissenyar i dirigir el Pla de Comunicació Interna de l'Ajuntament. 
− Impulsar l’aplicació i la comunicació de les polítiques socials corporatives. 
− Impulsar l’establiment dels criteris en matèria d’ordenació i gestió del temps 

del treball del personal.  
− Coordinar l'actuació dels òrgans que tenen al seu càrrec els diversos 

programes sectorials de formació del personal municipal. 
− Impulsar les relacions amb organismes i institucions externes per tal 

d'afavorir els mecanismes de col·laboració en matèria de formació i 
promoció: Escola d'Administració Pública de Catalunya, Universitats, Escoles 
de Formació, etc 

− Establir el sistema de coordinació dels diferents departaments de Recursos 
Humans de les gerències, districtes i organismes públics, per tal d’assegurar 
la seva coherència amb la planificació en matèria de desenvolupament. 

− Qualsevol altre de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 
 

 
 
 
Departament de Comunicació Interna 

Òrgan superior immediat: Direcció de Serveis de Desenvolupament i Atenció al 
Personal  

Nivell associat: 26 
 
Finalitat: 
Elaboració, desenvolupament i execució dels diferents programes de 

comunicació de recursos humans. 
 
Funcions principals: 
− Dissenyar i gestionar el pla de comunicació interna en coordinació amb la 

Direcció de Comunicació Corporativa i Qualitat. 
− Establir el sistema de coordinació amb els diferents departaments de 

l’Ajuntament i organismes públics, per impulsar i dinamitzar el pla de 
comunicació interna. 

− Dissenyar, assessorar i participar en els processos de gestió de canvis des 
de la vessant comunicativa. 

− Assessorar a l’organització i dissenyar solucions de comunicació. 
 

 
 
 
Departament de Desenvolupament  

Òrgan superior immediat: Direcció de Serveis de Desenvolupament i Atenció al 
Personal  

Nivell associat: 26 
 
Finalitat: 
Disseny, i execució dels diferents programes de desenvolupament de recursos 

humans. 
 
Funcions principals: 
− Identificar i diagnosticar  necessitats de formació i desenvolupament. 
− Assessorar a l’organització i dissenyar solucions de formació i de 

desenvolupament. 
− Dissenyar el pla de formació i elaborar la programació anual. 
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− Executar i avaluar la programació formativa anual impulsant la millora i la 
innovació continua. Atendre i gestionar les demandes d’equips i persones en 
relació a la formació interna i a la formació externa. 

− Sol·licitar, controlar i justificar els fons econòmics atorgats per l’Institut 
Nacional d’Administració Pública per realitzar activitats formatives i 
coordinar l’assignació realitzada als organismes autònoms. 

− Coordinar, impulsar i gestionar l’entorn virtual d’aprenentatge de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

− Coordinar l’elaboració dels convenis marc de col·laboració amb universitats.  
− Decidir i gestionar els sistemes i processos, impulsant els canvis i millores 

necessàries per a la realització dels plans del Departament. 
− Donar suport amb mitjans propis o externs, als sectors, districtes i 

organismes públics en matèria de formació. 
 
 

 
 
Oficina d’Atenció al Personal 

Òrgan superior immediat: Direcció de Serveis de Desenvolupament i Atenció al 
Personal  

Nivell associat: 26 
 
Finalitat: 
Assessorar i atendre als empleats i als diferents serveis de recursos humans.  
 
Funcions principals: 
− Assessorar i atendre al personal i als diferents serveis de recursos humans, 

mitjançant l’atenció directa i un sistema d’atenció multicanal i 
descentralitzat. 

− Definir els criteris d’atenció al personal, establir sistemes de coordinació i 
homogeneïtzació de l’atenció en els diferents serveis de recursos humans. 

− Coordinar, homogeneïtzar i assessorar als diferents serveis de recursos 
humans, en matèria  de permisos, llicències, vacances, i resta de matèries 
de gestió descentralitzada. 

− Executar i vetllar per l’aplicació de protocols d’acollida i desvinculació del 
personal municipal. 

− Proposar mesures i criteris en matèria d’ordenació i gestió del temps de 
treball del personal, en aplicació de la normativa corresponent, sense 
perjudici de les competències atribuïdes a d’altres òrgans sota el principi de 
coordinació. 

− Gestionar i tramitar els expedients administratius relatius a reingressos, 
situacions administratives, i permutes, sense perjudici de les competències 
atribuïdes a d’altres òrgans sota el principi de coordinació. 

− Gestionar i tramitar els expedients administratius de bestretes reintegrables. 
− Gestionar i tramitar els expedients administratius relatius a reconeixements 

a efectes de perfeccionament de triennis i els premis d’antiguitat. 
− Gestionar i tramitar els expedients administratius d’excedència i jubilació per 

a la finalització de la vinculació del personal amb la Corporació, i els 
procediments necessaris pel reconeixement de les prestacions socials per 
part de les entitats gestores corresponents. Relació amb l’Institut Nacional 
de la Seguretat Social. 

− Gestionar els programes de millores socials. 
− Gestionar el manteniment de l’Arxiu dels expedients i certificar les dades del 

personal municipal. 
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Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals 
Òrgan superior immediat: Gerència de Recursos Humans i Organització 
Nivell associat: 28 

 
Finalitat: 
Direcció dels processos de selecció, provisió i gestió administrativa del personal. 

Disseny i coordinació de la política de relacions laborals i la negociació col•lectiva. 
 
Funcions principals: 
− Aplicar les polítiques de recursos humans pel que fa a les ofertes públiques, 

els processos de selecció i de provisió de llocs de treball i de progressió en la 
carrera professional. 

− Coordinar la política de relacions laborals de l’Ajuntament, participar en les 
negociacions i participar en la resolució dels conflictes que es puguin produir 
amb el personal de l’Ajuntament. 

− Coordinació directa de l’atenció a les gerències municipals en les seves 
necessitats de personal. 

− Dissenyar i impulsar les polítiques que s’hagin de dur a terme en matèria de 
salut laboral i prevenció de riscos laborals i supervisar la seva execució. 

− Coordinar els diferents processos d’eleccions sindicals. 
− Mantenir les relacions ordinàries i representar l’Ajuntament en els òrgans de 

relacions laborals i seguretat i salut laboral. 
− Assessorar les diferents unitats de l’Ajuntament en matèria de recursos 

humans i relacions laborals. 
− Qualsevol altre de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

 
 
 
 
Departament de Prevenció de Riscos Laborals 

Òrgan superior immediat: Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals 
Nivell associat: 26 
 
Finalitat: 
Disseny i implantació de les activitats preventives a fi de garantir l'adequada 

protecció de la seguretat i la salut del treballadors. 
 
Funcions principals: 
− Dissenyar, implantar i aplicar el Pla de Prevenció. 
− Dissenyar, aplicar i supervisar els programes d’actuació en matèria de 

seguretat i salut laboral. 
− Supervisar la gestió necessària per a l’acció preventiva i de la gestió 

documental que se’n derivi. 
− Impulsar i participar en l’elaboració de procediments en matèria de 

prevenció de riscos. 
− Garantir l’avaluació dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i la 

salut laboral, proposar les mesures de correcció adients i fer-ne el 
seguiment de la seva execució. 

− Representar a l’Ajuntament en relació a la seguretat i salut laboral dins les 
seves competències. 

− Assessorar en matèria de prevenció i seguretat i salut laboral els òrgans de 
l’Ajuntament, organismes autònoms i entitats dependents, els comitès de 
seguretat i salut laboral i el personal. 
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Departament de Selecció i Promoció  
Òrgan superior immediat: Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals 
Nivell associat: 26 
 
Finalitat: 
Gestió dels processos de selecció i promoció de Recursos Humans. 
 
Funcions principals: 
− Executar les ofertes públiques d’ocupació i promoció interna i els 

corresponents processos selectius. 
− Executar els processos de desenvolupament de la carrera administrativa del 

personal de l’organització municipal. 
− Elaborar les resolucions i les bases de les convocatòries de nou accés i de 

borsa de treball. 
− Elaborar les resolucions i les bases de les convocatòries de provisió de llocs 

de treball. 
− Impulsar i gestionar les actuacions administratives inherents al 

desenvolupament dels processos selectius i de provisió i coordinar les 
actuacions dels tribunals de selecció i les juntes de valoració. 

− Elaborar els informes per a la resolució als recursos i reclamacions que 
s’interposen contra les bases de les convocatòries o les actuacions dels 
tribunals de selecció. 

− Donar suport als districtes, sectors i organismes públics en matèria de 
selecció i provisió de llocs de treball. 

 
 

 
 
Oficina d’Atenció a les Gerències  

Òrgan superior immediat: Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals 
Nivell associat: 26 
 

Finalitat: 
Interrelació en matèria de recursos humans amb Sectors, Districtes i 

Organismes Autònoms. 
 

Funcions principals: 
− Exercir la interlocució en matèria de recursos humans amb la resta de 

gerències de l’organització municipal. 
− Gestionar i tramitar els expedients administratius necessaris per a la 

incorporació, la mobilitat i la finalització de la vinculació del personal 
funcionari, eventual i laboral sense perjudici de les competències atribuïdes 
a d’altres òrgans sota el principi de coordinació.  

− Gestionar i tramitar els expedients administratius necessaris per a la 
provisió provisional de llocs de treball sense perjudici de les competències 
atribuïdes a d’altres òrgans sota el principi de coordinació. 

− Impulsar i derivar els processos de provisió definitiva de llocs de treball i fer-
ne el seguiment. Gestionar i tramitar l’expedient administratiu de 
nomenament derivat del procés selectiu. 

− Assignar els destins en els processos d’oferta pública i promoció interna així 
com gestionar i tramitar els expedients de nomenament derivats dels 
corresponents processos selectius. 

− Coordinar, gestionar i mantenir les borses de treball internes i externes i 
impulsar-ne la seva creació, així com proposar millores per a la seva gestió. 

− Avaluar, gestionar i tramitar les assignacions de la jornada de plena 
dedicació i creació de programes i fer-ne el seguiment. 

− Identificar de les necessitats organitzatives i proposar mesures d’adequació 
a les necessitats, mitjançant la planificació qualitativa de l’oferta pública i de 
la promoció interna. 
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− Iniciar, si s’escau, la modificació de llocs de treball derivada d’acords 
sindicals tot revisant la forma d’ocupació.  

 
 

 
 
Direcció d’Organització i Planificació  

Òrgan superior immediat: Gerència de Recursos Humans i Organització 
Nivell associat: 30 
 
Finalitat: 
Disseny i proposició de l’estructura orgànica municipal i del seu 

dimensionament. Planificació de les necessitats organitzatives de recursos humans. 
 
Funcions principals: 
− Impulsar les propostes de modificació de l’organigrama municipal, amb la 

seva divisió de funcions, competències i tipologia d'òrgans. 
− Dirigir i supervisar la implantació, el manteniment i l’actualització del 

sistema d’ordenació municipal. 
− Gestionar l’estructura de llocs de treball municipal, mitjançant la seva 

descripció, valoració i classificació. 
− Assignar i mantenir les competències dels llocs de treball de l’organització 

municipal. 
− Auditar l’estructura orgànica, per garantir un adequat dimensionament i 

assignació de recursos i perfils. Auditoria operativa. 
− Impulsar plans de auditoria periòdica i sistemàtica. 
− Definir l’estructura dels sistema de carrera i el model d’avaluació de 

l’acompliment dels treballadors de l’organització municipal. 
− Mantenir les competències transferides als districtes d'acord amb les 

delegacions d'Alcaldia i altres òrgans. 
− Planificar les necessitats en matèria de recursos humans de la vessant 

pressupostària, organitzativa i de dimensionament. 
− Dirigir l’avantprojecte de capítol 1 del pressupost, coordinar la seva gestió i 

fer el seguiment de la seva execució. 
− Elaborar la proposta d’oferta d’ocupació pública i promoció interna. 
− Assessorar i assistir a les gerències municipals en el disseny i impacte dels 

canvis organitzatius, derivats de l’aparició o canvi de nous serveis i funcions. 
− Qualsevol altre de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 
 

 
 
 
Departament de Gestió Econòmica i Planificació 

Òrgan superior immediat: Direcció d’Organització i Planificació  
Nivell associat: 26 

 
Finalitat: 

Planificació i seguiment del Capítol 1 del pressupost de l’Ajuntament, de la seva 
nòmina i plantilla pressupostària. 

 
Funcions principals: 
− Confeccionar i tramitar les nòmines de pagament de les retribucions del 

personal. 
− Garantir que el règim retributiu i les nòmines de personal s’ajustin a la legalitat 

vigent. 
− Controlar i supervisar l’elaboració i pagament de la nòmina i fer-ne el 

seguiment pressupostari. 
− Elaborar l’avantprojecte de Capítol I del Pressupost. 
− Administrar el Capítol II del Pressupost de la Gerència. 
− Gestionar les cotitzacions i pagaments de la Seguretat Social i MUFACE. 
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− Gestionar el Pla de Pensions. 
− Realitzar el seguiment de la plantilla pressupostària. 
− Donar suport a Sectors, Districtes i organismes públics en matèria econòmica 

del personal. 
 
 
 
 
Direcció Executiva del Projecte de Sistema d'Informació 

Òrgan superior immediat: Gerència de Recursos Humans i Organització  
Nivell associat: 28 
 

Finalitat: 
Direcció, impuls i control del disseny de la implantació del projecte d’unificació 

dels sistemes d’informació de recursos humans. 
 

Funcions principals: 
− Dirigir els diferents grups de treball interns i externs implicats en la definició i 

execució del projecte i informar dels seus resultats. 
− Definir les diferents fases del projecte, arbitrar les mesures pel seu correcte 

desenvolupament i fer el seguiment de la seva aplicació. 
− Gestionar les incidències derivades de l’execució de les diferents fases del 

projecte. 
− Elaborar informes i indicadors de seguiment. 
− Dirigir la gestió del canvi que implica el projecte. 
− Qualsevol altre de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

 
 

 
 
Gabinet Tècnic de Projectes  

Òrgan superior immediat: Gerència de Recursos Humans i Organització  
Nivell associat: 26 
 

Finalitat: 
Suport a la Gerència en el seguiment dels projectes estratègics i en l’elaboració 

d’informació de gestió i prospectiva. 
 

Funcions principals: 
− Realitzar el seguiment de l’execució dels projectes estratègics de la Gerència. 
− Preparar estudis de prospectiva i comparació amb les millors pràctiques en 

matèria de recursos humans. 
− Planificar i gestionar els actuals sistemes d'informació de la Gerència. 
− Elaborar informes, memòries i indicadors de la Gerència. 
− Elaborar projectes de millora. 
− Obtenir i elaborar informació sobre els recursos humans per a l’organització 

municipal. 
− Qualsevol altre de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

 
 

 
 
Gabinet Tècnic Jurídic  

Òrgan superior immediat: Gerència de Recursos Humans i Organització  
Nivell associat: 26 
 

Finalitat: 
Assessorament i suport tècnic jurídic en matèria de personal a la Gerència i a 

tota l’organització municipal. 
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Funcions principals: 
− Assessorar i donar suport tècnic jurídic a la Gerència, a òrgans descentralitzats 

i organismes públics de l'Ajuntament en matèria de personal. 
− Tramitar els expedients disciplinaris incoats al personal funcionari i laboral de 

l’Ajuntament per faltes greus i molts greus. 
− Tramitar els expedients de compatibilitats del personal de l’Ajuntament. 
− Tramitar els expedients d'execució de sentències en matèria de personal. 
− Tramitar els expedients de resolució de recursos administratius interposats  

contra actes i resolucions administratives en matèria de personal. 
− Representar i defensar a l’Ajuntament de Barcelona i els seus organismes 

públics davant de la jurisdicció social i organismes competents en matèria 
laboral i seguretat social (Departament de Treball de la Generalitat, TGSS, 
INSS i Inspecció de Treball). 

− Seguiment dels recursos contenciosos administratius en matèria de personal. 
− Proposar i elaborar criteris per a l’aplicació homogènia de la normativa en 

matèria de personal. 
− Emetre informes jurídics i dictàmens en matèria de personal. 
− Qualsevol altre de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 

 
 

*** 
  


