
Dimarts, 2 de febrer de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

Conforme a allò que disposa l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (Règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú) es fa pública la resolució següent dictada per la senyora Alcaldessa en 
data 21 de desembre de 2015.

DISPOSO

PRIMER.- DELEGAR la presidència de les meses de contractació dels expedients que es relacionen a continuació, en 
el Director de Serveis Generals de la Gerència de Recursos:

- Expedient 0005/16, amb número de contracte: 15004149, i que té per objecte la producció, instal·lació i control de 
seguiment i retirada dels elements publicitaris de gran format i producció d'altres elements de comunicació.

- Expedient: 0007/16, amb número de Contracte: 15004463, i que té per objecte la Gestió de la Cartera de Dominis de 
l'Ajuntament de Barcelona.

- Expedient: 0021/16, amb número de contracte: 15005178, i que té per objecte les Obres de Reforma Interior a les 
plantes 4 i 5 del carrer Avinyó, 7 amb el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat 
laboral.

- Expedient: 0030/16, amb número de contracte: 15005533, i que té per objecte l'assistència tècnica i suport en la gestió 
dels contractes amb operadors de telecomunicacions de l'Ajuntament de Barcelona, els seus Instituts Municipals i altres 
Organismes associats.

SEGON.- DETERMINAR que les delegacions d'atribucions conferides en aquesta resolució seran efectives a partir del 
dia 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.

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

Barcelona, 20 de gener de 2016
El secretari general, Jordi Cases i Pallarés

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