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Dijous, 16 de juliol de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

Conforme a allò que disposa l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (Règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú) i a fi d’agilitar el procediment administratiu i el funcionament d’aquest 
Ajuntament es fa pública la resolució següent dictada per la senyora Alcaldessa en data 25 de juny de 2015.

PRIMER.-  DELEGAR en l’estructura executiva  que s’annexa la  competència  per  a  la  disposició  i  obligació  de les 
despeses  per  a  la  concessió  de  subvencions  en  règim  de  concurrència  competitiva,  mitjançant  la  tramitació  dels 
corresponents documents comptables.

SEGON.- DELEGAR en els/les regidors/es de l’àmbit material o territorial corresponent la competència per aprovar les 
resolucions d’inadmissió de sol·licituds, l’atorgament o denegació, provisionals i definitives, de les subvencions en règim 
de concurrència competitiva.

TERCER.-  DELEGAR  en  els/les  regidors/es  de  l’àmbit  material  o  territorial  corresponent  la  competència  per  a 
l’atorgament de subvencions directes, mitjançant acte administratiu unilateral i les subvencions directes vinculades a la 
signatura d’un conveni, d’import  inferior a 30.000,00 EUR, en ambdós casos, així com l’autorització,  disposició i,  si 
escau, el reconeixement de l’obligació de la despesa corresponent, mitjançant la tramitació dels documents comptables.

QUART.- DELEGAR en l’estructura executiva que s’annexa a aquest decret, les atribucions següents en matèria de 
subvencions:

a)  Resolució  de  modificacions  substancials,  no  substancials  i  pròrrogues  per  a  executar  o  justificar  els  projectes 
subvencionats per aquest Ajuntament.

b) Adopció de tots els actes relatius a reintegraments en matèria de projectes subvencionats per aquest Ajuntament.

c) Adopció de tots els actes de naturalesa sancionadora en matèria de projectes subvencionats per aquest Ajuntament.

d) Adopció dels actes relatius a les reformulacions dels projectes subvencionats.

e) Adopció de la resta d’actes derivats de subvencions atorgades per aquest Ajuntament.

CINQUÈ.-.  DONAR COMPTE a  la  Comissió  de  Govern  de  les  resolucions  adoptades  a  l’apartat  Segon  i  Tercer  
d’aquesta delegació.

SISÈ.- MODIFICAR el punt Primer, apartat 1.1. del decret de l’Alcaldia de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1896) de 
delegació de competències en la Comissió de Govern en el sentit següent:

1.1. Autorització i disposició de despeses, incloses les de caràcter plurianual, sempre que el seu import sigui igual o 
superior a 500.000 EUR i no superin els 6.010.121,04 EUR, IVA inclòs, a excepció de les despeses adquirides per 
concessió  de  subvencions  directes,  mitjançant  acte  administratiu  unilateral,  i  subvencions  directes  vinculades  a  la 
signatura  d’un  conveni,  que  serà  a  partir  d’import  igual  o  superior  a  30.000,00  EUR  fins  als  límits  de  la  seva 
competència.

SETÈ.-  MODIFICAR l’apartat  6  del  decret  de l’Alcaldia  de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1896)  de delegació de 
competències en la Comissió de Govern en el sentit següent:

6.1.  Aprovar les bases particulars i  les convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva amb l’autorització de la despesa corresponent.

6.2. Aprovar l’atorgament de subvencions directes, mitjançant acte administratiu unilateral, i les subvencions directes 
vinculades a la signatura d’un conveni d’import igual o superior a 30.000 EUR.

VUITÈ.- ESTABLIR que en les resolucions adoptades en exercici de les facultats delegades en aquest decret es farà 
constar expressament que s’actua per delegació de l'Alcaldessa. Aquestes resolucions exhauriran la via administrativa, 
d'acord amb l'article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. C
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Dijous, 16 de juliol de 2015

NOVÈ.- DETERMINAR que les delegacions 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.

DESÈ.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió que celebri.

ANNEX ESTRUCTURA EXECUTIVA

Gerent de Coordinació i Recursos
Gerent d’Ocupació, Empresa i Turisme
Gerent de Presidència i Economia
Gerent de Seguretat i Prevenció
Gerent de Drets Socials
Gerent d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Gerent de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Gerent de Recursos Humans i Organització
Gerents de Districte

Barcelona, 1 de juliol de 2015
El secretari general, Jordi Cases i Pallarés

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