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Disposicions generals – Acords

ACORD del Consell Rector de l'Institut Municipal de Serveis Socials de 30 
d'octubre de 2019, de delegació de competències en matèria de contractació 
en favor de la presidenta de l'IMSS.

El Consell Rector de l’Institut Municipal de Serveis Socials a data de 30 d’octubre de 2019, 

adoptà el següent acord:

Primer. Delegar a favor de la Presidència de l’Institut les següents competències en matèria 

de contractació:

a) La signatura dels documents per a la formalització de l’adjudicació, modificació i 

pròrrogues dels contractes.

b) El reajustament d’anualitats i redistribució de les autoritzacions i/o disposicions aprovades, 

així com les anul·lacions parcials de la part de disposició de despesa no obligada.

c) En els contractes de preus unitaris, les anul·lacions de despesa quan no suposin una 

modificació del contracte pel fet que les unitats efectivament executades no esgoten 

l’autorització i disposició aprovades.

d) La designació del responsable del contracte, quan aquest no estigui designat als plecs o 

quan es canviï durant la vigència del contracte.

e) L’aprovació de la certificació final en els contractes d’obres.

f) La liquidació del contracte sense saldo, amb saldo resultant a favor de l’Institut, o amb 

saldo favorable al contractista en els contractes de preus unitaris, sempre que així s’hagi 

previst als plecs de clàusules administratives particulars del contracte i es donin les 

condicions legals establertes.

g) Les modificacions contractuals i la revisió de preus del contracte sempre que estiguin 

previstos en els corresponents plecs de clàusules.

h) La imposició de penalitzacions per demora, sancions contractuals i la resta de qüestions 

incidentals del contracte.

i) La cancel·lació i retorn de dipòsits i garanties.

j) La rectificació, de conformitat amb la normativa aplicable de procediment administratiu, 

d’errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Segon. Deixar sense efecte la delegació del Consell d’Administració de 5 de setembre de 

2013, ratificada pel Consell Rector de 28 de setembre de 2015.

22 de novembre del 2019 CSV: f08d-d894-9470-7a1f



GASETA MUNICIPAL

2
gaseta@bcn.cat               barcelona.cat/gasetamunicipal                 DLB-5.656-2007

Tercer. Establir que en les resolucions adoptades en virtut d’aquest acord es farà constar 

expressament que s’actua per delegació del Consell Rector.

Quart. Establir que, de les resolucions adoptades en virtut d’aquest acord, se’n donarà 

compte al Consell Rector en la següent sessió ordinària que celebri.

Cinquè. Determinar que la delegació de competències conferida en aquest acord serà efectiva 

a partir del dia de la seva aprovació, sens perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona i en la Gaseta Municipal.

Es fa públic per a general coneixement.

Barcelona, 20 de novembre de 2019. La secretària delegada P.D de 4 de març de 2019, Rosa 

Martín Niubó.
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