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Fitxa descriptiva de lloc de treball    
  

      

FITXA DESCRIPTIVA DE LES FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC DE TREBALL DE GERENT DE SOCIETATS 

MUNICIPALS 

 

MISSIÓ O OBJECTIU FONAMENTAL: 

 

Dirigir, controlar i organitzar les directrius i línies d’actuació dels serveis que queden adscrits al seu àmbit, 

d’acord amb les objectius ficats pel Conseller delegat i els òrgans de Govern de la societat, així com 

dissenyar la gestió de l’estructura organitzativa adscrita, per tal d’aconseguir una organització eficaç i 

eficient. 

 

FUNCIONS GENÈRIQUES: 

 

1. Dirigir i gestionar els recursos humans, econòmics i materials de  l'empresa municipal com a màxim 

responsable jeràrquic de l'estructura de gestió, unificant criteris i aplicant una visió global i de 

conjunt de l'organització. 

2. Assessorar al Consell d'Administració per a la concreció de les directrius i polítiques a desenvolupar, 

procurant un sentit global d'actuació i coherent amb les capacitats i possibilitats de l'organització i 

els seus recursos. 

3. Dissenyar i dirigir les estratègies i procediments en matèria de gestió de les diferents seccions de 

l'empresa, fixant els objectius a assolir Coordinar l’estructura organitzativa de la societat, realitzant 

el seguiment de les actuacions que es van desenvolupant i el control de l'assoliment del objectius 

establerts per garantir la correcta execució dels diferents programes i projectes. 

4. Coordinar la relació entre l'organització política i l'organització administrativa per a l'orientació, 

direcció i seguiment de la implementació de les actuacions municipals, informant dels resultats que 

es van assolint i incidències que es produeixin. 

5. Proposar les directrius i àrees de prioritat per a la confecció del Pressupost municipal i del Pla de 

gestió anual i/o plurianual. 

6. Responsabilitzar-se del control de gestió de l'empresa municipal, coordinant l'execució de les 

polítiques programades i analitzant l'assoliment dels diferents objectius i l'impacte causat amb els 

responsables de cadascuna de les actuacions avaluades. 

7. Assumir la direcció de la planificació estratègica i disseny de polítiques i programes dirigits a l’àmbit 

d’actuació de la societat. 

8. Mantenir relacions permanents amb la resta d’institucions i/o agents del territori en matèria de 

l’àmbit de l’actuació de la societat. 

9. Ostentar per delegació la representació de la societat en altres organismes i/o institucions, així com 

en aquelles comissions o reunions, sempre que li sigui requerit. 

10. Assistir, sempre que li sigui requerit, a les reunions dels òrgans col•legiats de la societat o de 

l'Ajuntament o altres de caràcter similar per tal d’informar sobre els assumptes de la seva 

competència. 

10. Complir, i fer complir si s’escau, les normes i ordres rebudes en matèria de prevenció de riscos 

laborals així com en matèria de protecció de dades personals. 

11. I, en general, altres de caràcter similar que li siguin encomanades. 

 


