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Altres disposicions 
 

Institut municipal d’Educació 
 

En ús de les facultats atorgades a aquesta Presidència per l’article 5.4 dels 
Estatuts de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, disposo: 

 
Primer. Delegar en el gerent de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona les 

funcions previstes a l’article 5.2 dels Estatuts de l’Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona, excepte les recollides als apartats a), b), c), d) i h). 

 
Segon. Establir que en el desenvolupament dels assumptes anunciats, s’haurà 

de fer constar necessàriament que s’actua per delegació expressa de la Presidenta 
de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. 

En tot moment es podrà revocat total o parcialment les delegacions concedides 
o avocar el coneixement d’un determinat assumpte, assumint, conseqüentment, el 
ple exercici de la corresponent facultat. 

 
Barcelona, 16 de juliol de 2015. La president de l’Institut Municipal d’Educació 

de Barcelona, Laia Ortiz Castellví. 
 

Institut Municipal d’Urbanisme 
 

La presidenta de l’Institut Municipal d’Urbanisme, en ús de les facultats 
atribuïdes per l‘art. 5.4 en relació amb l’art. 5.2 dels Estatuts de l’IMU, en data 18 
de juny de 2015, ha resolt: 

 
Primer. Deixar sense efecte la resolució de 28 d’octubre de 2005 de delegació de 

facultats en el Gerent de l’Institut. 
 
Segon. Delegar en el Gerent de l’Institut Municipal d’Urbanisme, les funcions 

següents: 
 
• Aprovar les despeses, els actes de disposició sobre béns i fons propis i els 

contractes i pactes de quantia inferior o igual als límits de la competència 
assignada a l’Alcalde en les Bases d’Execució del Pressupost Municipal. 

• Cancel·lar i retornar garanties, així com imposar sancions contractuals i 
resoldre la resta d’incidències contractuals. 

• Aprovar les transferències de crèdit que suposin canvis de capítol o de grup 
de funció si les altes i baixes afecten al capítol 1. 

• Autoritzar i disposar despeses. 
 
Tercer. Establir que en l’exercici de les facultats delegades, es tindran presents 

les normes següents: 
 
• En les resolucions s’haurà de fer constar que s’actua per delegació expressa 

del President de l’Institut Muncipal d’Urbanisme. 
• El President de l’Institut Municipal d’Urbanisme podrà revocar total o 

parcialment la delegació inclosa en aquesta resolució. També podrà avocar 
la resolució d’un assumpte concret. 

• Es remetran a la Secretaria Delegada de l’Institut Municipal d’Urbanisme 
còpia de les resolucions adoptades per delegació, amb la finalitat de ser 
integrades al llibre de Resolucions del President. 

• Els recursos administratius que es presentin contra els actes dictats pel 
Gerent de l’Institut Municipal d’Urbanisme, en ús de les facultats atribuïdes 
per aquesta resolució, seran tramesos a l’Alcaldia per a la seva resolució. 

 
Barcelona, 24 de juliol de 2015. La secretària delegada de l’Institut Municipal 

d’Urbanisme, Camino Suárez García. 
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