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Disposicions generals – Reglaments
ESTATUTS de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona, modificació
dels articles 1 i 2 dels estatuts, de conformitat amb la Instrucció relativa a
la descentralització funcional i als mitjans propis de l'Ajuntament de
Barcelona.

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de 29 de març de
2019, ha aprovat definitivament la modificació dels articles 1 i 2 dels estatuts de l’Institut
Municipal d’Informàtica de Barcelona, de conformitat amb la Instrucció relativa a la
descentralització funcional i als mitjans propis de l'Ajuntament de Barcelona aprovada per la
Comissió de Govern del dia 26 de juliol de 2018. A continuació es publiquen els articles que
han estat objecte de modificació:
INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA MODIFICACIÓ ARTICLES 1 I 2

Article 1. Naturalesa i adscripció orgànica
1. L’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona (d’ara endavant, “l’Institut”) es configura
com un organisme autònom local de l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb la
legislació reguladora del règim local i la Carta de Barcelona.
L’Institut es constitueix com a instrument de descentralització funcional per la prestació dels
serveis públics municipals vinculats a les matèries que conformen el seu objecte social, com a
forma de gestió directa i en atenció a la potestat d’autoorganització de l’Ajuntament de
Barcelona.
2. L’Institut gaudeix de personalitat jurídica pròpia, plena capacitat jurídica i d'obrar i
autonomia de gestió per al compliment de les seves finalitats.
3. En conseqüència, per al compliment de les seves funcions, dins del règim jurídic a què es
refereix l’article següent, podrà realitzar tota classe d’actes d’administració i disposició.
4. Igualment, dins de la seva esfera de competències, disposarà de les potestats
administratives establertes en aquests Estatuts per al compliment de les seves finalitats.
5. L’Institut es troba adscrit a la Gerència Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, a la qual
correspondrà el control de la seva eficàcia.
6. L’Institut tindrà el seu domicili social a Barcelona, a l’avinguda Diagonal, número 220,
sense perjudici de l’establiment de delegacions dins la ciutat. El Consell Rector podrà, però,
acordar el canvi de domicili, sempre dins la ciutat de Barcelona.
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Article 2. Funcions de l’Institut
1. L’Institut es regeix pel dret administratiu, i li corresponen les funcions següents:
a) L’execució d’aquells treballs d’informàtica que per al seu millor desenvolupament i
exercici, necessitin els serveis i les activitats municipals.
b) La consecució de la integritat i coherència completa, des del punt de vista informàtic,
de totes les informacions que resultin d’utilitat als diferents òrgans de l’Ajuntament.
c) Vetllar, participar en el disseny sobre els processos de gestió municipals i realitzar les
operacions necessàries per tal de mantenir en qualitat i integritat les informacions de
base corporatives municipals tant gràfiques com alfanumèriques.
d) Prestació de serveis directes al ciutadà derivats dels canals tècnics que proporcionen
les noves tecnologies com són internet, equips mòbils, canals de veu etc.
e) Assessorament en matèria d’organització i sistemes, als serveis, organismes i
empreses de l’Ajuntament.
f) Coordinació operativa i l’execució de projectes en matèria de telecomunicacions.
g) El manteniment de les relacions per l’intercanvi d’experiències i cooperació amb
qualssevol altres centres informàtics de l’Administració Central, de les Comunitats
Autònomes, de les Corporacions Locals i altres entitats o organismes públics, nacionals
o estrangers.
h) Cooperació amb altres entitats públiques per a l’execució d’estudis, treballs o
intercanvis en matèria d’informàtica i de tractament de la informació.
i) L’impuls i l’execució de projectes pel desenvolupament de la Societat de la Informació
i del Coneixement.
j) Informació, formació i divulgació tant en l’Ajuntament com a la resta de la societat, en
matèria de les noves tecnologies d’informació i telecomunicacions.
Per aconseguir aquestes finalitats, l’Institut desenvoluparà les actuacions següents:
a) Projecció, disseny, desenvolupament i explotació de sistemes informàtics en l’àmbit de
la informació corporativa.
S’entén per corporativa aquella informació l’àmbit de la qual no es limita exclusivament a una
àrea determinada, sinó que transcendeix a d’altres sectors de l’organització que l’empra o
l’actualitza.
b) Participació en projectes d’informàtica departamental, en els quals podrà efectuar
activitats de disseny, suport tècnic, desenvolupament d’aplicacions i explotació.
c) Definició d’instruments que garanteixin la coherència del tractament mecanitzat en
tota l’Administració Municipal, entre ells: normatives i estàndards, participació en
plans generals d’informatització, polítiques d’adquisició centralitzades, i elaboració
d’informes sobre la informatització en àmbits departamentals.
d) d)Assistència tècnica als òrgans municipals que es defineixin amb responsabilitat sobre
la informàtica en l’exercici de les respectives atribucions en la matèria; particularment,
tot allò referent a l’elaboració i aplicació de plans, de programes i de projectes
d’actuació en el camp de la informàtica, estratègia de telecomunicacions i sistemes
d’informació bàsics per a la gestió municipal.
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e) Estudi i proposta de revisió de documents i de processos administratius per a la seva
adaptació a la gestió mecanitzada d’acord amb els serveis d’organització.
f) Assessorament i promoció de noves tecnologies en matèria d’informàtica, de
cartografia i de telecomunicacions a tots els òrgans de l’Administració municipal.
g) Els instruments tècnics i les modalitats de la informació objecte de l’activitat de
l’Institut comprenen: els sistemes de processament de dades, el tractament de gràfics,
la imatge, la veu i els processos específics de cartografia, com també la infraestructura
de sistemes que possibiliten les seves comunicacions en xarxa d’edificis municipals.
h) Qualsevol servei o activitat relacionats amb els anteriors i amb les seves funcions que
l’Ajuntament li pogués assignar.
2. Per al millor compliment de les seves finalitats i en connexió amb el que es diu en
l'article anterior, l’Institut podrà realitzar activitats comercials que estiguin relacionades amb
el seu objecte, d'acord amb el que acordin el seus òrgans de govern.
3. En particular, podrà crear societats mercantils i entitats d'altres tipus com fundacions,
associacions o altres persones jurídiques sense ànim de lucre, nacionals o estrangeres, i
participar-hi, així com en el fons, en tots els casos, quan això sigui convenient per a la
consecució de les finalitats assignades i, sempre en tots els casos, prèvia autorització del
Plenari del Consell Municipal.
4. Per al millor compliment de les funcions que té encomanades, l’Institut podrà establir tot
tipus d'acords o convenis amb entitats o institucions públiques i privades, nacionals i
internacionals. Especialment, podrà signar acords amb institucions oficials o privades per a la
canalització, gestió i administració de fons, ajudes i instruments financers relacionats amb la
seva activitat.
5. L’Institut té la condició de mitjà propi de l’Ajuntament de Barcelona així com de les entitats
que en depenen o hi estan vinculades i, per tant, li podran conferir encàrrecs de gestió
regulats a la legislació en matèria de contractes del sector públic per a dur a terme, de
manera obligatòria, activitats relacionades amb el seu objecte social consistents en
prestacions pròpies dels contractes d’obres, subministraments, serveis, concessió d’obres i
concessió de serveis. Aquests encàrrecs constitueixen relacions de caràcter intern i no tenen
naturalesa contractual. Els negocis jurídics que els mitjans propis celebrin en l’execució de
l’encàrrec resten sotmesos a la legislació de contractes.
6. L’Institut no pot participar en les licitacions públiques convocades per l’Ajuntament de
Barcelona així com per les entitats que en depenen o hi estan vinculades, sense perjudici de
què, quan no hi concorri cap licitador, se li pugui encarregar l’execució de les prestacions
objecte de les mateixes.
Barcelona, 7 de maig de 2019. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès.
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