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Secretaria General - Assessoria Jurídica
ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament, en sessió duta a terme el dia 28 de desembre de 2015, ha aprovat inicialment la modificació
de l’article 1 dels estatuts de l’Institut Municipal de Formació i Empresa “Mas Carandell”, que restarà amb el següent
redactat:
“ARTICLE 1
L’Institut Municipal de Formació i Empresa “Mas Carandell” és un organisme autònom local subjecte al que disposen
els articles 85 i 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 249 i 254 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i
199 i següents del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals.
L’Institut Municipal de Formació i Empresa “Mas Carandell” té personalitat jurídica i capacitat d’obrar, té plena
capacitat per al compliment de les seves finalitats i es regirà per aquests estatuts. En defecte seu, ho farà d’acord
amb la legislació de caràcter local que li sigui aplicable, de conformitat amb el que resulti d’aplicació dels articles
45 a 52 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, i amb la
normativa que les desenvolupi, modifiqui o substitueixi.
L’Institut té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Reus, i a tal efecte, de conformitat
amb el que disposa la normativa vigent en matèria de contractació del sector públic, podrà rebre de l’Ajuntament
encomanes de gestió i d’execució d’obres, de serveis i d’adquisició de subministraments, així com esdevenir
l’adjudicatària d’aquells contractes que considerin oportuns, en el marc de l’àmbit material que estableix l’article 2
d’aquests estatuts.
Aquests encàrrecs seran d’execució obligatòria d’acord amb les instruccions fixades unilateralment per l’ens que
formula l’encàrrec, el qual fixarà també la corresponent retribució i, en conseqüència, no podrà participar en cap
licitació pública convocada per l’Ajuntament de Reus, sens perjudici del fet que, quan no concorri cap licitador, pugui
encarregar-se-li l’execució de la prestació objecte d’aquestes licitacions.
L’encàrrec de gestió i de funcions no suposarà en cap cas la cessió de la titularitat de la competència ni dels
elements substantius del seu exercici, i correspondrà a l’òrgan competent de l’Ajuntament l’adopció dels actes
definitius o complementaris que donin suport o en els quals s’integri la concreta activitat objecte de l’encàrrec.”
De conformitat amb el que disposa l’article 201 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’acord d’aprovació inicial i la modificació estatutària se sotmeten a
informació pública per un termini de 30 dies hàbils des de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Província, per a la presentació d’al·legacions i suggeriments que es creguin oportunes.
L’expedient esmentat es podrà consultar a la tercera planta de l’Ajuntament al Departament de la Secretaria GeneralAssessoria Jurídica, tots els dies laborables en hores d’oficina, durant el termini d’informació pública.
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El secretari general, Jaume Renyer Alimbau.
Reus, 4 de gener de 2016.

1

