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Disposicions generals – Resolucions

RESOLUCIÓ de la presidència de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida, de 19 de juny de 2019 , de delegació de competències en la 
gerència de l'Institut.

De conformitat amb allò que disposa l'article 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, i l'article 8.6 de la Llei 26/2010, de 3 agost de procediment 
administratiu de Catalunya, es fa pública la resolució de la presidència de l'Institut Municipal 
del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, de 19 de juny de 2019 dictada en ús de les atribucions 
conferides per l'article 5.4 dels seus Estatuts, i per la qual es disposa, literalment el següent:

Delegar en la gerència de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida les 
atribucions següents:

Primer. Signar els convenis de col·laboració amb persones físiques i jurídiques, siguin 
públiques o privades, sempre que el seu objecte no tingui consideració de contracte, 
subjectes a la normativa reguladora dels contractes del sector públic, així com altres 
documents d’idèntica naturalesa amb independència de la seva denominació.

Segon. Concedir les subvencions que hagi d’atorgar l’Institut.

Tercer. Aprovar les despeses, els actes de disposició sobre béns i fons propis i els contractes i 
pactes de quantia inferior o igual al 5% dels recursos ordinaris del pressupost de l’lnstitut i les 
concessions que tinguin una durada no superior a quatre anys, sens perjudici del que disposa 
l’article 27.4 dels estatuts.

Quart. Aprovar els projectes d’obres que dugui a terme l’Institut.

Cinquè. Determinar que la delegació d'atribucions conferides en aquesta resolució seran 
efectives des de la data del seu nomenament, sens perjudici de la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, en la Gaseta Municipal i en el web municipal.

Barcelona, 2 de juliol de 2019. El secretari delegat de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i 
la Qualitat de Vida, Alejandro Mateos Alonso.
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