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Altres anuncis – Cultura

ANUNCI de la resolució de la Presidència de l'Institut de Cultura de 
Barcelona de 24 de desembre de 2019, de delegació de competències en la 
Gerència d'aquest Institut.

El president de l'Institut de Cultura de Barcelona, en data 24 de desembre de 2019, ha 

disposat:

"En ús de les atribucions conferides per l’article 6.4 dels Estatuts de l’Institut de Cultura de 

Barcelona, i d’acord amb el nomenament de l’alcaldia de data 15 de juny de 2019, atès que 

es preveu l’eventual situació de vacant de la Direcció de Recursos a partir de l’1 de gener de 

2020, disposo:

Primer. Delegar en la Gerència de l’Institut les següents competències relacionades amb la 

Direcció de Recursos:

a) Aprovar els projectes d’obra i instal·lacions, i aprovar, adjudicar, formalitzar i resoldre els 

contractes d’obres el valor estimat dels quals sigui inferior a 40.000 euros, i de 

subministraments i serveis el valor estimat dels quals sigui inferior a 15.000 euros sempre i 

quan tinguin una durada no superior a un any; i aprovar i disposar-ne la despesa, encara que 

la despesa s’imputi a dos exercicis pressupostaris.

b) Autoritzar i disposar despeses de quantia inferior a 15.000 euros, excepte les derivades de 

convenis i subvencions.

Segon. En el desenvolupament dels assumptes enunciats s’haurà de fer constar 

necessàriament que s’actua per delegació expressa del president.

Tercer. El president podrà, en tot moment, revocar total o parcialment la delegació concedida 

o avocar el coneixement d’un determinat assumpte, assumint conseqüentment, el ple exercici 

de la corresponent facultat.

Quart. Determinar que la delegació d’atribucions conferides en aquesta resolució serà efectiva 

a partir del dia 1 de gener de 2020, independentment de la seva publicació al butlletí oficial 

de la província, i fins a l’efectiva incorporació de la nova persona que hagi d’exercir les 

funcions de director/a de Recursos de l’Institut de Cultura.

Cinquè.- Publicar els anteriors acords al Butlletí Oficial de la Província."

Barcelona, 9 de gener de 2020. La secretària delegada de l'Institut de Cultura de Barcelona, 

Montserrat Oriol Bellot.
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