
Dimecres, 18 de setembre de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Serveis Socials

ANUNCI de delegació de competències del Consell Rector de l’IMSS a favor de la presidenta

El Consell  Rector de l’Institut  Municipal de Serveis Socials de Barcelona en sessió de 5 de setembre de 2013 va 
acordar:

Primer.- DEIXAR SENSE EFECTES l’Acord del Consell Rector de data 20 d’abril de 2010 publicat al Butlletí Oficial de la  
Província de Barcelona núm. 102 de data 29 d’abril de 2010.

Segon.- DELEGAR en el President/la Presidenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials les següents competències:

1. En matèria de contractació:

Respecte els contractes i pactes que hagin estat perfeccionats pel Consell Rector:

1. La seva formalització;
2. L’aprovació dels corresponents documents de gestió pressupostària;
3. La designació del responsable del contracte;
4. L’aprovació de la certificació final en els contractes d’obres;
5. La liquidació del contracte sense saldo o amb saldo resultant a favor de l’Institut;
6. La imposició de penalitzacions per demora;
7. La cancel·lació i retorn de les garanties i dipòsits;
8. L’aprovació de les qüestions incidentals;
9. Les modificacions contractuals, els complements de despesa i la revisió de preus sempre que estiguin previstos en 
els corresponents plecs de clàusules.

2. En matèria sancionadora:

a) Adopció de mesures de protecció de la legalitat i imposició de sancions per infraccions derivades dels contractes que 
no superin individualment l’import de 150.000 EUR.

Tercer.- De tots els actes adoptats en virtut de la present delegació se’n donarà compte al Consell Rector.

Quart.-  En  el  desenvolupament  dels  assumptes  enunciats  s’haurà  de  fer  constar  necessàriament  que s’actua  per 
delegació expressa del Consell Rector.

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

Es fa públic per a general coneixement.

Barcelona, 6 de setembre de 2013
La secretària delegada, Mar Valverde López

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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