
1

Organigrama Institut Municipal d’Informàtica

Gerència 

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Dep. de Recursos Humans

Pilar Tesouro

Direcció Planificació 

d’Aprovisionament TIC i Gestió 

Econòmica

Ignasi Fernández

Direcció d’Estratègia i Nous 

Projectes

Joanna Serra

Oficina de Societat del 

Coneixement

Jordi Cirera

Direcció de Processos i 

Millora de la Gestió

Mar Giménez-Salinas

Direcció d’Operacions i 

Sistemes

Amparo Rodríguez

Direcció de Qualitat i 

Seguretat

Anna Bastida

Dirigeix i supervisa els 

processos de 

planificació 

d’aprovisionament, 

incloent les relacions 

amb els proveïdors, 

TIC; així com els 

processos de gestió 

econòmica, comptable 

i pressupostària.

Direcció de 

Desenvolupament

Joanna Serra (EF)

Assessor de qualitat de

tecnologies de la

informació des del

coneixement profund 

de

les activitats de cada

unitat municipal, per a

l’assoliment dels

objectius institucionals.

Desenvolupament,

manteniment i evolució

de solucions TIC

eficients i productives

per a la ciutadania i els

empleats municipals 

amb la millor 

adequació d'abast, 

qualitat, costos i 

terminis, seguint 

l'arquitectura 

corporativa.

Col·labora en l’impuls 

de la transformació

social mitjançant l’ús 

de les TIC com a eina 

de democratització del 

coneixement,

apoderament de les 

persones i la

regeneració

de ciutat.

Impulsa, implementa i 

consolida la gestió de 

processos i la millora 

continua a l’Ajuntament 

per garantir una millor 

atenció a la ciutadania, 

i una administració 

més eficaç, àgil i 

senzilla.

Ajuda a garantir el bon 

funcionament de gran 

part dels Serveis i 

Sistemes TIC de 

l’Ajuntament amb 

l'objectiu que les 

persones empleades 

de l'Ajuntament se 

sentin el més satisfetes 

i productives possible, 

d’un ús òptim dels 

recursos públics.

.

Responsable

d’assegurar la qualitat

de la prestació dels

serveis TIC a

l’Ajuntament, vetllant 

per

la qualitat i la seguretat

dels serveis i adequant

la qualitat percebuda a

l’esperada.

Desenvolupa la gestió econòmica 

administrativa i de selecció de personal, 

coordina el pla de pensions, seguretat i salut 

laboral i desenvolupa les tasques de direcció i 

assessorament legal de l’Institut Municipal 

d’Informàtica.
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