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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 Municipal 
disposo: 

Crear el Departament de Supervisió, adscrit a la Direcció de Supervisió 
Estratègica, amb les funcions que es detallen als annexos i assignar-li una dotació 
del lloc de Cap de Departament 1 [40.10.GE.10] del vigent Catàleg de Llocs de 
Treball. 

Fer efectiu aquest decret amb data 16 de setembre de 2013. 
Barcelona, 21 d’octubre de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera 
(Ref. OR000018/13) 
 
 

ANNEX1: DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS DEL DEPARTAMENT DE 
SUPERVISIÓ 

 
Denominació: Departament de Supervisió 

 
Òrgan superior immediat: Direcció de Supervisió Estratègica 
Nivell associat: 26 
 

Missió:  
Impuls dels grups de treball de projectes i ponències que es constitueixin dins el 

marc establert pel pla de gestió de Districtes.  
 

Funcions:  
• Realitzar el seguiment i vetllar per l´acompliment dels objectius del pla de 

gestió de Districtes. 
• Supervisar l’evolució de la planificació, execució i avaluació dels programes, 

processos i serveis assignats per la Direcció. 
• Proposar a la Direcció models metodològics per desenvolupar la gestió 

territorial. 
• Elaborar informes derivats de la supervisió de programes, processos i 

serveis. 
• Representar a la Direcció, per delegació d’aquesta, als òrgans o taules que 

correspongui dins l’àmbit de les seves competències.  
 

* * * 
 

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 la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans, adscrita a 
la Gerència de Recursos Humans i Organització, amb les funcions que es detallen 
als annexos i assignar-li una dotació del lloc de Director 2 [20.20.GE.10] del vigent 
Catàleg de Llocs de Treball. 

Adscriure el Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans a la 
Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans. 

Adscriure els llocs de treball del Gabinet Tècnic Jurídic de la Gerència de 
Recursos Humans i Organització a la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de 
Recursos Humans, tot mantenint la forma d’ocupació als respectius llocs de treball 
dels seus ocupants. 

Adscriure els llocs de treball del Departament de Comunicació Interna de 
Recursos Humans i Organització a la Direcció de Serveis de Desenvolupament i 
Atenció al Personal, tot mantenint la forma d’ocupació als respectius llocs de 
treball dels seus ocupants. 

Amortitzar el Departament de Comunicació Interna i el Gabinet Tècnic Jurídic 
adscrits a la Gerència de Recursos Humans i Organització 

Modificar les funcions del òrgans afectats per aquest decret tal com es detalla 
als annexos. 
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