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Disposicions organitzatives – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2018-603 de 9 de març, de delegació
d'atribucions en matèria de contractació en els/les gerents de l'Ajuntament
de Barcelona.

En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta Municipal de Barcelona, en
matèria de contractació,
Disposo
Primer. Delegar en el/la gerent municipal l’adopció dels actes per a la preparació, adjudicació,
formalització i aquells derivats dels efectes, compliment i extinció dels contractes de caràcter
plurianual, el valor estimat dels quals sigui inferior als 500.000 euros i la seva durada sigui
superior als dos anys i igual o inferior als quatre anys, eventuals pròrrogues incloses.
Segon. Delegar en els/les gerents de districte i en els/les gerents sectorials, responsables de
l’àmbit material de l’objecte del contracte, les atribucions següents:
a) Adopció dels actes per a l’adjudicació dels contractes que es considerin o tramitin com a
menors, de conformitat amb la normativa aplicable de contractació, encara que la despesa
s’imputi a dos exercicis pressupostaris.
b) Adopció dels actes per a la preparació, adjudicació, formalització i aquells derivats dels
efectes, compliment i extinció dels contractes, el valor estimat dels quals sigui inferior a
500.000 euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada sigui igual o inferior
als dos anys, eventuals pròrrogues incloses.
c) La signatura dels documents per a la formalització de l’adjudicació, modificació i
pròrrogues de tots els contractes en els que ostentin la condició d’òrgan de contractació i
també en aquells aprovats pel gerent municipal.
d) Resolució de la cancel·lació i/o devolució de les garanties constituïdes en els contractes
en els que ostentin la condició d’òrgan de contractació i també en aquells aprovats pel
gerent municipal.
Tercer. Facultar els/les gerents de districte i en els/les gerents sectorials, responsables de
l’àmbit material de l’objecte del contracte, i en l’àmbit de la competència de la Comissió de
Govern com a òrgan de contractació per delegació de l’Alcaldia, l’adopció dels actes següents:
a) La signatura dels documents per a la formalització de l’adjudicació, modificació i
pròrrogues dels contractes.
b) El reajustament d’anualitats i redistribució de les autoritzacions i/o disposicions
aprovades, així com les anul·lacions parcials de la part de la disposició de la despesa no
obligada.
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c) La designació del responsable del contracte, i la del coordinador en matèria de seguretat
i salut en l’execució de l’obra.
d) L’aprovació del pla de seguretat i salut en el treball.
e) L’aprovació del programa de treball.
f) La cancel·lació i/o devolució de les garanties constituïdes.
g) L’aprovació de la certificació final en els contractes d’obres.
h) La liquidació del contracte sense saldo, amb saldo resultant a favor de l’Ajuntament, o
amb saldo favorable al contractista en els contractes de preus unitaris, sempre que així
s’hagi previst als plecs de clàusules administratives particulars del contracte i es donin les
condicions legals establertes.
i) La rectificació, de conformitat amb la normativa aplicable de procediment administratiu,
d’errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Quart. Delegar la presidència de les meses de contractació en:
1. Els regidors i les regidores, els i les gerents de districte i gerents sectorials, indistintament,
d’aquells contractes que recaiguin en l’àmbit material de la seva Àrea, aprovats pel Plenari del
Consell Municipal, les seves Comissions o la Comissió de Govern, sempre que, en aquest
darrer cas, la Comissió de Govern actuï en exercici de la competència originària per
contractar que li atribueix l’article 16.f) de la Carta Municipal de Barcelona, i l’article 49
Primer, apartats 9, 10 i 11 del Reglament Orgànic Municipal.
2. Els i les gerents de districte, els i les gerents sectorials i gerents adjunts/es sectorials, els i
les directors/es i directors/es de serveis, indistintament, la de la resta de contractes, inclosos
els delegats per l’Alcaldia en la Comissió de Govern, que recaiguin en els seus respectius
àmbits materials, així com en el/la gerent municipal independentment de quin sigui l’àmbit
material.
Cinquè. 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.
Sisè. 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.
Setè. Deixar sense efecte els decrets de delegació de competències de l’Alcaldia que es
relacionen a continuació:




Decret de l’Alcaldia de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1969) de delegació de
competències en matèria de contractació.
Decret de l’Alcaldia de 16 de juliol de 2015 (S1/D/2015-2323) de delegació de la
presidència de les meses de contractació en el Gerent de Seguretat i Prevenció.
Decret de l’Alcaldia de 13 d’octubre de 2015 (S1/D/2015-3129) que modifica l’apartat
quart i annex del Decret de l’Alcaldia de 13 de juny de 2015 (S1/D2015-1969).
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Decret de l’Alcaldia de 6 de setembre de 2016 (S1/D/2016-2531) en la part relativa a la
modificació de l’annex relatiu a l’estructura executiva del decret d’Alcaldia de 13 de juny
de 2015 (S1/D/2015-1969).
Decret de l’Alcaldia de 20 de juliol de 2017 (S1/D/2017-2581) de delegació de la
presidència de les meses de contractació a càrrecs directius.

Vuitè. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió
que celebri.

Barcelona, 9 de març de 2018. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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