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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 reguladora de les bases del règim local, i l’article 13 de la Carta Municipal, 
disposo: 

Crear l’Oficina de l’Arquitecte en Cap, adscrita a la Gerència d’Hàbitat Urbà, amb 
un nivell de responsabilitat 3080H del vigent Catàleg de Llocs de Treball i les 
funcions que s’indiquen a l’annex. 

Adscriure la Direcció de Projectes de l’Hàbitat Urbà a la Oficina de l’Arquitecte en 
Cap. 

Crear la Direcció de Serveis d’Actuacions Concertades, adscrita a la Oficina de 
l’Arquitecte en Cap, amb un nivell de responsabilitat 2850E del vigent Catàleg de 
Llocs de Treball i les funcions que s’indiquen a l’annex. 

Modificar la denominació de la Direcció de Planificació i Control de Gestió 
d'Hàbitat Urbà, de la Gerència d’Hàbitat Urbà, per la de Direcció de Serveis de 
Planificació i Control de Gestió, assignant-li un nivell de responsabilitat 2850E del 
vigent Catàleg de Llocs de treball. 

Crear la Direcció de Serveis Jurídics, adscrita a la Direcció de Serveis de 
Planificació i Control de Gestió, amb un nivell de responsabilitat 2850E del vigent 
Catàleg de Llocs de Treball i les funcions que s’indiquen a l’annex. 

Deixar a extingir la Direcció de Coordinació Jurídica d'Hàbitat Urbà. 
Adscriure el Departament d’Informació i Documentació a la Gerència Adjunta 

d’Urbanisme.  
Traslladar els llocs de treball i les persones que els ocupen, tal com es detalla als 

annexos, per tal d’adaptar-los a les necessitats organitzatives, tot mantenint la 
forma d’ocupació als respectius llocs de treball. 

Estructurar la Oficina de l’Arquitecte en Cap i la Direcció de Serveis de 
Planificació i Control de Gestió, de la Gerència d’Hàbitat Urbà, amb els òrgans, les 
denominacions, els nivells i les funcions que es detallen als annexos. 

Fer efectius els canvis d’aquest decret amb data 1 de novembre de 2012. 
Barcelona, 9 de novembre de 2012. L’alcalde, Xavier trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 12-OR000024) 

 
 

ANNEX1: DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS DELS ÒRGANS AFECTATS 
 
 
Oficina de l’Arquitecte en Cap  
Òrgan superior immediat: Gerència d’Hàbitat Urbà 
Nivell Associat: 3080H 
 
Missió:  
Direcció superior dels criteris i directrius urbanístiques de la ciutat de Barcelona. 
 
Funcions: 

• Dirigir l’elaboració de propostes d’actuacions urbanístiques de 
transformació, realitzades d'acord amb la normativa vigent en les 
atribucions pròpies de la Gerència. 

• Exercir de referent, coordinar i dirigir els criteris per a l’elaboració de 
projectes urbanístics. 

• Dirigir els projectes urbanístics considerats estratègics per la organització 
municipal. 
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• Proposar a la Gerència del Sector l'adopció d'acords en les matèries pròpies 
de les seves competències. 

• Representar a la Gerència del Sector, per delegació d'aquest, en les 
matèries pròpies de les seves competències. 

 
* * * 

 
Direcció de Serveis d’Actuacions Concertades  
Òrgan superior immediat:Oficina de l’Arquitecte en Cap 
Nivell Associat: 2850E 
 
Missió:  

Direcció, coordinació i elaboració dels projectes urbans que impliquen un alt 
impacte en la ciutat. 
 
Funcions: 

• Coordinar de manera transversal les actuacions urbanístiques que li siguin 
encomanades amb les diferents direccions de la Gerència. 

• Garantir la visió global dels grans projectes des de la seva concepció fins a 
la execució. 

• Proposar a la Gerència del Sector l'adopció d'acords en les matèries pròpies 
de les seves competències. 

• Representar a la Gerència del Sector, per delegació d'aquest, en les 
matèries pròpies de les seves competències. 

 
* * * 

 
Direcció de Projectes de l’Hàbitat Urbà  
Òrgan superior immediat: Oficina de l’Arquitecte en Cap 
Nivell Associat:2850E 
 
Missió:  
Direcció de l’estratègia i els projectes estratègics de la Gerència. 
 
Funcions: 
Dirigir els projectes d’obra estratègics pel desenvolupament de l’Hàbitat Urbà. 
Dirigir els plans estratègics de la Gerència. 
Dirigir les actuacions d’arquitectura i espai públics. 
Proposar a la Gerència del Sector l'adopció d'acords en les matèries pròpies de les 
seves competències. 
Representar a la Gerència del Sector, per delegació d'aquest, en les matèries 
pròpies de les seves competències. 
 

* * * 
 
Departament de Projectes Urbans  
Òrgan superior immediat: Direcció de Projectes de l’Hàbitat Urbà 
Nivell Associat: 2616X 
 
Missió:  

Coordinació en l'elaboració dels projectes i actuacions en l'espai públic de la 
ciutat i l'execució de les obres urbanes. 
 
Funcions: 

• Elaborar o dirigir la redacció, en el seu cas, dels projectes i actuacions en 
l'espai públic de la ciutat. 

• Controlar i coordinar l'execució de les obres dels edificis municipals dirigides 
per tercers. 

• Mantenir el Catàleg d'Elements Urbans de la Ciutat i la normativa de 
disseny. 
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• Gestionar i controlar el manteniment i les obres dels edificis municipals 
catalogats. 

• Proposar a la Gerència del Sector l'adopció d'acords en les matèries pròpies 
de les seves competències. 

• Representar a la Gerència del Sector, per delegació d'aquest, en les 
matèries pròpies de les seves competències. 

 
* * *  

 
Departament de Projectes Estratègics  
Òrgan superior immediat:Direcció de Projectes de l’Hàbitat Urbà 
Nivell Associat: 2616X 
 
Missió:  

Disseny i coordinació dels projectes estratègics de la Gerència. 
 
Funcions: 

• Dissenyar i impulsar els projectes estratègics que tinguin relació amb el 
concepte d’hàbitat urbà. 

• Dirigir la redacció dels projectes i les actuacions estratègiques encarregades 
a la Gerència. 

• Proposar a la Gerència del Sector l'adopció d'acords en les matèries pròpies 
de les seves competències. 

• Representar a la Gerència del Sector, per delegació d'aquest, en les 
matèries pròpies de les seves competències. 

 
* * * 

 
Departament d’Estratègia 
Òrgan superior immediat: Direcció de Projectes de l’Hàbitat Urbà 
Nivell Associat: 2616X 
 
Missió:  

Impuls de la definició dels plans estratègics de la Gerència. 
 
Funcions: 

• Elaborar i impulsar els plans estratègics de la Gerència. 
• Impulsar l’Agenda 21 i el seu pla d’acció. 
• Elaborar i coordinar informes, memòries i observatoris. 
• Col•laborar amb els organismes municipals per definir els objectius de 

millora sostenible i els Plans d’Acció 21 propis. 
• Vetllar per al compliment de les mesures aprovades al Plenari municipal i 

per l’assoliment dels objectius globals. 
• Impulsar activitats de projecció de la Gerència, així com activitats de 

comparatives intern i extern. 
• Dirigir el disseny, coordinació i mediació dels processos de participació de 

les actuacions directament relacionades amb l’hàbitat urbà. Dirigir 
l’elaboració de les memòries participatives dels projectes urbanístiques. 

• Desenvolupar l’estratègia de posicionament i establir relacions en l’àmbit 
local, supralocal, nacional i internacional. 

 
* * *  
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Direcció de Serveis de Planificació i Control de Gestió  
Òrgan superior immediat: Gerència d’Hàbitat Urbà 
Nivell Associat: 2850E 
 
Missió:  

Direcció de la planificació econòmica i control de la gestió de la Gerència. 
 
Funcions: 

• Planificar les necessitats de recursos i inversions de la Gerència. 
• Dirigir l’elaboració del pressupost de despeses i inversions. 
• Realitzar el seguiment de l’execució dels pressupost. 
• Configurar el quadre de comandament de la Gerència i realitzar el seu 

seguiment. 
• Desenvolupar projectes d’innovació orientats a la racionalització de recursos 

i millora de processos interns de la Gerència.  
• Elaborar i homogeneïtzar els sistemes d’informació de gestió de la Gerència. 
• Proposar a la Gerència del Sector l'adopció d'acords en les matèries pròpies 

de les seves competències. 
• Representar a la Gerència del Sector, per delegació d'aquest, en les 

matèries pròpies de les seves competències. 
 

* * * 
 

Direcció de Serveis de Gestió del Coneixement  
Òrgan superior immediat:Direcció de Serveis de Planificació i Control de Gestió  
Nivell Associat:2850E 
 
Missió:  

Orientar l’organització en l’assoliment dels objectius de ciutat. Garantir el treball 
transversal i promoure procediments i instruments que permetin la recollida 
d’informació i la seva interpretació, per facilitar la presa de decisions i la millora 
continua. 
 
Funcions: 

• Donar suport als equips de la organització en el desplegament de les línies 
estratègiques  

• Assessorar els equips de l’organització per a la millora dels processos 
interns. 

• Impulsar, controlar i avaluar els programes de la Gerència. 
• Definir i gestionar els quadres de comandament de la Gerència.  
• Impulsar l’ambientalització de les contractacions i activitats de 

l’Ajuntament. 
• Gestionar els sistemes d’informació de la Gerència. 
• Gestionar el control de qualitat, la definició d’estàndards, i les certificacions 

d’acord amb normes ISO. 
• Impulsar els projectes de millora de la seva competència. 
• Proposar a la Gerència del Sector l'adopció d'acords en les matèries pròpies 

de les seves competències. 
• Representar a la Gerència del Sector, per delegació d'aquest, en les 

matèries pròpies de les seves competències. 
 

* * * 
 
Departament de Millora Continua  
Òrgan superior immediat: Direcció de Serveis de Gestió del Coneixement 
Nivell Associat:2616X 
 
Missió: 

Dissenyar i implantar plans de millora dels processos de la Gerència. 



4712 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 31 20-11-2012 

 

 
Funcions: 

• Impulsar la gestió de projectes transversals a tota l’organització.  
• Coordinar i mantenir els sistemes de gestió ambientals i de qualitat 

certificats conforme a normes UNE-EN-ISO. 
• Dissenyar i coordinar el programa d’ambientalització municipal. 
• Dirigir la Central d’Operacions. 
 

* * *  
 

Direcció de Serveis de Gestió de Recursos  
Òrgan superior immediat: Direcció de Serveis de Planificació i Control de Gestió  
Nivell Associat: 2850E 
 
Missió: 

Gestió econòmica, jurídica, i dels recursos posats a disposició de la Gerència, 
amb criteris de responsabilitat social. 
 
Funcions: 

• Gestionar els recursos econòmics i administrar els recursos de la Gerència. 
• Dirigir els equips humans i els recursos econòmics i materials assignats a la 

seva direcció. 
• Administrar el personal de la Gerència. 
• Elaborar la informació econòmica comptable per facilitar la presa de 

decisions. 
• Donar suport a la Gerència en relació als òrgans de govern. 
• Vetllar pel bon funcionament dels edificis, maquinàries, vehicles i 

comunicacions. 
• Impulsar els projectes de millora de la seva competència. 
• Proposar a la Gerència del Sector l'adopció d'acords en les matèries pròpies 

de les seves competències. 
• Representar a la Gerència del Sector, per delegació d'aquest, en les 

matèries pròpies de les seves competències. 
 

* * * 
 

Departament d’Administració  
Òrgan superior immediat: Direcció de Serveis de Gestió de Recursos 
Nivell Associat: 2616X 
 
Missió: 

Administrar i gestionar els recursos pressupostaris i extra pressupostaris de la 
Gerència. 
 
Funcions: 

• Instruir expedients, comptabilitzar-los i realitzar la proposta econòmico-
pressupostària de despeses en la contractació i concessió d’obres, serveis i 
subministraments. 

• Elaborar els estats comptables del Sector i gestionar els sistemes de 
compres i d'estocs. 

• Preparar els avantprojectes de pressupostos del Sector i seguiment de la 
seva execució. 

• Formular les propostes i tramitació administrativa relatives a la gestió de 
personal i llicències, excedències, horaris, vacances, destinació i trasllat de 
personal. 

• Controlar i fer el seguiment de la disciplina laboral. 
• Intervenir i fer el seguiment en matèries de selecció, promoció 

interna,formació i racionalització dels recursos humans assignats. 
 

* * * 
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Departament Jurídic 
Òrgan superior immediat: Direcció de Serveis de Gestió de Recursos 
Nivell Associat: 2616X 
 
Missió: 

Assessorar jurídicament als òrgans de govern, consultius, directius i operatius 
de la Gerència.  
 
Funcions: 

• Informar els plecs de clàusules particulars per a la contractació 
administrativa i realitzar el control jurídic dels expedients. 

• Informar i tramitar els expedients de convenis i concerts de tota classe. 
• Recopilar els decrets de la regidora, i notificar els acords i resolucions 

adoptats. 
• Realitzar funcions fedatàries diverses (expedició de certificats i faig constar, 

compulsats, bastanteijos, etc) i gestionar el taulell d’edictes. 
• Tramitar els expedients sancionadors en qüestions que afectin a matèries 

quina competència sigui atribuïda al Sector. 
• Informar sobre els aspectes jurídics de les al•legacions presentades en 

període d’informació pública en els expedients de qualsevol classe (plans, 
propostes o actuacions del Sector). 

• Assessorar i informar, en el seu cas, els aspectes jurídics de les normes 
internes orgàniques i procedimentals del Sector. 

• Controlar la homogeneïtzació dels procediments administratius, establint 
criteris uniformes, normalitzant expedients i supervisant el seu 
acompliment. 

• Fer seguiment de les disposicions normatives, de l’efectivitat del seu 
coneixement i de la seva operativitat. 

• Totes aquelles que li delegui la Secretaria General. 
 

* * * 
 

Departament de Comunicació 
Òrgan superior immediat: Direcció de Planificació i Control de Gestió d’Hàbitat Urbà 
Nivell Associat: 2616X 
 
Missió: 

Planificació i gestió de la informació i comunicació de la Gerència. 
 
Funcions: 

• Dissenyar la planificació de la comunicació del sector per normalitzar i 
estandarditzar el conjunt de productes i el seu calendari d'edició.  

• Gestionar els elements d'imatge corporativa, fent prevaldre la imatge 
corporativa de l'Ajuntament de Barcelona en la gestió de la informació i 
comunicació.  

• Gestionar les accions comunicatives del conjunt de productes i serveis de la 
Gerència.  

• Gestionar la producció i la publicació dels productes de comunicació de la 
Gerència.  

• Gestionar els suggeriments i queixes dels ciutadans/es relatives a 
actuacions i serveis del sector.  

• Impulsar i coordinar el pla d'accions de millora de la comunicació interna.  
• Aplicar les directrius i protocols que s’estableixin per part dels referents 

centrals de comunicació corporativa i interna. 
 

* * * 
 

 
 



4714 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 31 20-11-2012 

 

 
Direcció de Serveis Jurídics 
Òrgan superior immediat: Direcció de Serveis de Planificació i Control de Gestió  
Nivell Associat: 2850E 
 
Missió:  

Dirigir els serveis jurídics de la Gerència. Coordinar l’assessorament jurídic, 
elaborar projectes normatius i donar suport en els procediments administratius i 
jurisdiccionals en les matèries pròpies de la Gerència. 

 
Funcions: 

• Dirigir, coordinar i supervisar la resposta a les peticions d'assessorament 
jurídic plantejades per la Gerència i, en general pel conjunt de l’organització 
executiva en els àmbits materials de la seva competència. 

• Col·laborar en els procediments d’elaboració de la normativa municipal a 
petició d’altres òrgans de l’estructura executiva. 

• Assistir als Serveis Jurídics Centrals en la defensa de la Gerència en 
procediments administratius o judicials. 

• Elaborar propostes d’instruccions i protocols. 
• Supervisar els expedients i assumptes de la Gerència que passen als òrgans 

de govern. 
• Proposar a la Gerència del Sector l'adopció d'acords en les matèries pròpies 

de les seves competències. 
• Representar a la Gerència del Sector, per delegació d'aquest, en les 

matèries pròpies de les seves competències. 
 

* * * 
 

Direcció Adjunta de Planificació i Control de Gestió d'Hàbitat Urbà 
Òrgan superior immediat: Direcció de Serveis de Planificació i Control de Gestió  
Nivell Associat: 2850E 
 
Missió:  

Direcció dels processos de control intern i d’informació i documentació de la 
Gerència. 
 
Funcions: 

• Coordinar el procés de planificació econòmica i de control de gestió del 
Sector. 

• Redactar, estudiar i analitzar les propostes organitzatives i procediments 
administratius que impactin en la Gerència. 

• Realitzar les funcions de serveis generals de la Gerència. 
• Coordinació de la implantació i el seguiment de la e-administració. 
• Proposar a la Gerència del Sector l'adopció d'acords en les matèries pròpies 

de les seves competències. 
• Representar a la Gerència del Sector, per delegació d'aquest, en les 

matèries pròpies de les seves competències. 
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ANNEX2: ORGANIGRAMA  
 

Organigrama de la Oficina de l’Arquitecte en Cap 
 

 
rganigrama de la Direcció de Serveis de Planificació i Control de Gestió 
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ANNEX 3: DETALL DELS TRASLLATS 
 

A continuació, es detallen els moviments de personal derivats d’aquest 
expedient: 
 
 

Codi posició Cognoms, Nom Òrgan de destí 

08005451 Codina Fontova, Rosa Maria Direcció de Serveis de Gestió de 
Recursos 

07025075 Gasen Sabanés, Mario Departament de Comunicació 

07008911 Lerma Carravilla, Raquel Direcció de Serveis d'Intervenció i 
Innovació Mediambiental 

07014551 Pages Masso, Josep Direcció de Serveis Jurídics  

07023176 Rodríguez Barraquer, Ana Maria Departament de Comunicació 

07012370 Sunyer Martin, M Mercedes  Direcció de Serveis Jurídics  

07010048 Torres Juan, Teresa Direcció de Serveis de Gestió de 
Recursos 

 
 

* * *  
 
Decret. L’Alcalde, de conformitat amb l’article 52.2 de la carta Municipal de 

Barcelona, i amb el que es disposa a l’article 12.3 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril, 
per la que s’aprova l’Estaut bàsic de l’empleat públic, i l’art. 304 i següents del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, resol: 

El cessament com a personal eventual, en data 13 de novembre de 2012, del 
Sr. Vicente Guallart Furió (mat. 71501), en el lloc de Gerent d’Hàbitat Urbà, i el 
seu nomenament com a personal eventual, amb efectes 14 de novembre de 2012, 
subgrup de classificació A1, en el lloc d’Arquitecte en Cap, adscrit a l’Oficina de 
l’Arquitecte en Cap de la Gerència d’Hàbitat Urbà.  

La Publicació de la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes 
pertinents. 

Que es doni compte de la present resolució al Consell Municipal en la pròxima 
sessió que se celebri. 

Barcelona, 9 de novembre de 2012. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 3846/12) 

* * *  
 

Decret. L’Alcalde, de conformitat amb l’article 52.2 de la carta Municipal de 
Barcelona, i amb el que es disposa a l’article 12.3 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril, 
per la que s’aprova l’Estaut bàsic de l’empleat públic, i l’art. 304 i següents del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, resol: 

El nomenament, del Sr. Albert Vilalta Cambra (mat. 24052), com a personal 
Eventual, en el càrrec de Gerent d’Hàbitat Urbà, amb efectes del dia 14 de 
novembre de 2012. 

La Publicació de la present resolució en la Gaseta Municipal, als efectes 
pertinents. 




