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Disposicions generals – Resolucions

RESOLUCIÓ del president de l'Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) de 
16 de juliol de 2019, de delegació de competències en la Gerència de 
l'Institut.

En ús de les atribucions conferides per l’article 5.4 dels Estatuts de l’organisme autònom local 
Institut Barcelona Esports aprovats definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 31 
d’octubre de 2008

Disposo,

Primer. Delegar en el gerent de l’Institut Barcelona Esports les següents competències:

a) Aprovar els projectes d’obres i instal·lacions esportives que no superin 1.350.000 euros de 
pressupost d’execució IVA inclòs.

b) Aprovar, adjudicar i formalitzar els contractes administratius i privats que no superin 
1.350.000 euros, IVA inclòs, incloses les concessions de durada no superior a 4 anys i volum 
de negoci no superior a 1.350.000.- euros anuals d’acord amb el pla econòmic-financer que 
s’aprovi, així com el seu desistiment, renúncia, adopció de mesures provisionals, imposició de 
sancions contractuals, altres qüestions incidentals com el rescat, intervenció o segrest, i la 
cancel·lació i devolució de garanties, tot això de conformitat amb el que preveu la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. També es deleguen tots els actes 
d’autorització, disposició i obligacions de despeses necessaris per a l’adopció o execució dels 
anteriors, tot això sense perjudici del que disposa l’art. 27.4 dels Estatuts.

c) Formalitzar, adoptar mesures provisionals, cancel·lar i retornar garanties, imposar sancions 
contractuals i resta de qüestions incidentals, a excepció del rescat, segrest o intervenció, 
d’expedients de contractació públics o privats aprovats i adjudicats per la presidència, tot això 
de conformitat amb el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector 
Públic. També es deleguen tots els actes de reconeixement d’obligacions de despeses 
necessaris per a l’adopció o execució dels anteriors, tot això sense perjudici del que disposa 
l’art. 27.4 dels Estatuts.

d) Atorgar autoritzacions d’ús per un termini màxim d’un any de les instal·lacions esportives.

e) Reconèixer obligacions relatives a subvencions atorgades de forma excepcional com també 
aquelles derivades de qualsevol convocatòria ordinària prèviament aprovada per la 
presidència, sempre que l’import d’aquesta no superi el límit d’autorització de despesa 
reconegut a la presidència pels Estatuts.

f) Reintegrament de subvencions atorgades per la presidència.

g) Presidir les Meses de Contractació de les licitacions, a excepció dels expedients de 
contractació que aprovi el Consell Rector.
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h) Ordenar els pagaments a que hagi de fer front l’Institut.

i) Compromisos d’ingrés a favor de l’Institut.

j) Reconeixement i recaptació d’ingressos a favor de l’Institut.

k) Resoldre les sol·licituds de dret d’accés ala informació pública previst a l’article 18 i 
següents de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, en els termes previstos en aquesta norma.

Segon. De l’exercici d’aquestes delegacions se’n donarà compte al president.

Tercer. En el desenvolupament dels assumptes enunciats s’haurà de fer constar 
necessàriament que s’actua per delegació expressa del president.

El president podrà, en tot moment, revocar total o parcialment les delegacions concedides o 
abocar el coneixement d’un determinat assumpte, assumint, conseqüentment, el ple exercici 
de la corresponent facultat.

Quart. Aquesta resolució serà efectiva des de el dia de la seva signatura i serà publicada 
mitjançant la inserció d’un edicte en el Tauler d’anuncis municipal i en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, de conformitat amb el que preveu l’article 9 en el seu apartat tercer 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 44 del Reial 
Decret 2568/1986, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les Entitats Locals.

Barcelona, 16 de juliol de 2019. El secretari delegat IBE, Manuel Gómez València.
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