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Disposicions generals – Resolucions

RESOLUCIÓ del president de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, 
de 2 d'octubre de 2019, relatiu a la delegació de competències en la 
gerència d'aquest Institut.

Als efectes de l’article 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, 
es fa públic el següent:

- Resolució del President de Parcs i Jardins de Barcelona, IM, de 2 d’octubre de 2019, 
adoptada en ús de les atribucions conferides per l’article 6.4 dels Estatuts de l’Institut:

Primer. Delegar en la Gerència de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, les 
següents competències:

a) Proposar al Consell d’Administració l'estructura organitzativa.

b) Proposar al Consell d’Administració el nomenament i la separació del/la secretari/a del 
Consell i del personal al qual s'encomani la direcció de les unitats orgàniques en que s'hagi 
d'estructurar l’Institut.

c) Resoldre les reclamacions en matèria de responsabilitat patrimonial.

d) Aprovar les despeses i els actes de disposició sobre béns i fons propis de quantia que no 
superi el 10% dels recursos ordinaris de l'estat de previsió d’ingressos i despeses de l’Institut.

e) Aprovar i signar els convenis dins l’àmbit de les funcions de l’Institut quan comportin una 
despesa que no superi el 10% dels recursos ordinaris de l'estat de previsió d’ingressos i 
despeses de l’Institut, i tinguin una durada màxima de quatre anys.

f) Concedir les subvencions que hagi d'atorgar l’Institut quan comportin una despesa que no 
superi el 10% dels recursos ordinaris de l'estat de previsió d'ingressos i despeses de l'Institut.

g) Aprovar els projectes d'obres i instal·lacions, l'import dels quals no superi el 10% dels 
recursos ordinaris de l'estat de previsió d'ingressos i despeses de l'Institut.

h) Aprovar i adjudicar les concessions que tinguin una durada no superior als quatre anys, 
així com la seva formalització i l'adopció dels actes derivats dels seus efectes, compliment i 
extinció, inclosa la seva novació, resolució i rescissió; la cancel·lació i devolució de dipòsits i 
garanties; la imposició de sancions derivades de l'incompliment de les seves condicions, i la 
resta de qüestions incidentals.

i) Aprovar i adjudicar els contractes d'obres, serveis, subministrament i d'altra tipologia, 
l'import dels quals no superi el 10% dels recursos ordinaris de l'estat de previsió d'ingressos i 
despeses de l’Institut, i tinguin una durada màxima de quatre anys, així com la seva 
formalització i l'adopció dels actes derivats dels seus efectes, compliment i extinció, inclosa la 
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seva novació, resolució i rescissió; la cancel·lació i devolució de dipòsits i garanties; la 
imposició de sancions contractuals i resta de qüestions incidentals.

j) Aprovar les bases, la normativa específica, la convocatòria i la resolució dels processos de 
selecció competència de Parcs i Jardins, I.M., inclosos la selecció interina o temporal de 
personal, les borses de treball, la promoció interna i la provisió de llocs de treball.

k) Aprovar les llistes d’admesos i exclosos, provisionals i definitives, dels processos de 
selecció de l’Institut, inclosos els procediments d’oferta pública d’ocupació, de selecció 
interina o temporal de personal, de les borses de treball, de promoció interna i de provisió de 
llocs de treball.

l) Designar els membres dels tribunals de selecció, de les comissions i juntes de valoració 
dels procediments de selecció inclosos l’oferta pública d’ocupació, de selecció interina o 
temporal de personal, de les borses de treball, de promoció interna i de provisió de llocs de 
treball, si no consta en les bases de les convocatòries.

m) La tramitació i contesta de les qüestions formulades per el /la síndic/a de Barcelona i/o 
el/la síndic/a de Greuges relatives a matèries dins del seu àmbit de competència.

n) La resolució de les sol·licituds de dret d’accés a la 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 per aquesta norma.

Segon. En matèria de contractació, els imports expressats s'entenen referits al pressupost 
total de licitació del contracte, amb l’IVA inclòs.

Tercer. Les competències delegades en l'apartat primer s'entenen efectuades sens perjudici 
del que disposa l'article 28.5 dels Estatuts.

Quart. Establir que les resolucions adoptades en exercici de les facultats delegades en aquest 
decret no exhauriran la via administrativa, motiu pel qual seran susceptibles de recurs 
d’alçada davant l’alcaldessa dins del termini d’un mes des de la notificació de la resolució i 
amb els efectes previstos en les disposicions legals en vigor d’acord amb l’article 30 dels 
Estatuts de Parcs i Jardins en relació a l’article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Cinquè. En el desenvolupament dels assumptes enunciats s’haurà de fer constar 
necessàriament que s'actua per delegació expressa de la Presidència de l’Institut.

Sisè. La present delegació serà efectiva a partir del dia de la seva signatura, sens perjudici de 
la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i la Gaseta Municipal.

Setè. Deixar sense efecte la delegació de la Presidència de 23 de juliol de 2019.

Vuitè. Donar compte de la present resolució al Consell d'Administració de l’Institut en la 
propera sessió que celebri.

Barcelona, 2 d’octubre de 2019. La secretària delegada, PD 19/03/2019, Silvia Ruiz de 
Valdivia i Martín.
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