
Dilluns, 21 de desembre de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Serveis Socials

ANUNCI d'informació pública de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, sobre la delegació en la Gerència  
de l'Institut de la competència per resoldre segons Llei 19/2014, del 29 de desembre

Mar Valverde López, com a Secretària Delegada de l'IMSS, faig constar que la Presidenta de l'Institut, en ús de les  
atribucions conferides per l'article 5.4 dels Estatuts de l'Institut Municipal de Serveis Socials i en ús de les atribucions 
conferides per l'article 13 de la Carta Municipal de Barcelona, en data 10 de novembre de 2015, ha dictat la resolució  
següent:

"Primer.- DELEGAR en la Gerència de l'Institut Municipal la competència  per resoldre 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.- DONAR COMPTE a la Presidència de les resolucions adoptades.

Tercer.- ESTABLIR que en les resolucions adoptades en exercici  de la facultat  delegada en aquest decret  es farà 
constar expressament que s'actua per delegació del/la President/a.

Quart.-  DETERMINAR que la delegació d'atribucions conferides en aquesta resolució seran efectives a partir del dia 
següent al  de la seva signatura,  sens perjudici  de la publicació en el  Butlletí  Oficial  de la Província,  en la Gaseta 
Municipal i en el web municipal.

Cinquè.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió que celebri."

Barcelona, 10 de desembre de 2015
La secretària delegada de l'IMSS, Mar Valverde López
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