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Personal – Provisió de llocs de treball - Concursos

RESOLUCIÓ del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu de 19 
de febrer de 2020, d'esmena de l'errada material de les bases del concurs 
núm. 11/2020-C. 

El gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, actuant per delegació de l’Alcaldessa, 

en data 19 de febrer de 2020, ha dictat la següent resolució:

Rectificar les bases de la convocatòria per a la provisió per concurs de mèrits 11/2020-C d’un 

lloc de treball de CAP DE SECCIÓ DE POLÍTIQUES ALIMENTÀRIES URBANES I CONSUM 

RESPONSABLE adscrit a la Secció de polítiques alimentàries urbanes i consum responsable del 

Departament d’Economia Social i de les Cures i Polítiques Alimentàries Urbanes de la Direcció 

de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària de la Gerència d’Àrea d’Economia, 

Recursos i Promoció Econòmica, en el sentit de substituir al punt 2 de les bases per 

“Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Secció de polítiques alimentàries 

urbanes i consum responsable)”. 2.1. “Funcions” han de ser: “Impulsar una política 

alimentària (producció, control, inspecció, distribució i consum d’aliments) adreçada a la 

transformació cap un sistema alimentaria més sa, just i sostenible a la ciutat de Barcelona. 

Impulsar, dissenyar i desenvolupar accions i projectes vinculats a l’impuls els circuits curts de 

comercialització, producció agroecològica, presència de productes de proximitat al comerç i 

als mercats municipals, garantint la seguretat alimentària i lluitant contra el malbaratament 

d’aliments. Impulsar la política d’impuls del consum responsable. Impulsar espais de 

coordinació, de treball transversal i eines per treballar de forma coordinada, coherent i 

complementària amb altres àrees de l’Ajuntament en relació a política alimentària i consum 

responsable. Impulsar espais de treball amb la ciutadania en relació als seus àmbits 

d’actuació Incorporar els principis de l’economia social i solidària en els projectes de política 

alimentària i consum responsable, així com la relació amb l’economia de les cures per 

desenvolupar una política econòmica que posi les necessitats de les persones al centre”.
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